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1. ПРЕДСТАВЯНЕ И КОНЦЕПЦИЯ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ 
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС

За обучението по биология и здравно образование в 7. клас издателството предлага учебен комплект, 
който включва учебник, учебна тетрадка и книга за учителя, създадени по единна концепция. Всеки компо-
нент на комплекта има определено предназначение и връзка с останалите.

Водещ нормативен документ, основа за създаването на учебния комплект и за работата на всеки учи-
тел, е учебната програма на МОН. Тя съдържа темите и новите понятия; компетентностите като очаквани 
резултати; брой и видове учебни часове; препоръчителни уроци за практически дейности; препоръчително 
съотношение при формиране на срочна и годишна оценка; дейности за придобиване на ключови компетент-
ности, както и междупредметни връзки.

Учебник. Учебното съдържание е разработено така, че осигурява овладяване на интелектуални, прак-
тически и социални умения от учениците чрез активно учене самостоятелно или в екип, както и дейности 
за придобиване на ключови компетентности. Осигурява прилагане на традиционни и съвременни стратегии 
за преподаване и обучение.

Предимства:
● цветен маркер за видовете уроци
● ясна и еднотипна структура на видовете уроци
● акцент върху практическите дейности чрез интересни опити с ясни и точни указания за работа; теми 

и идеи за изследователска работа
● практически насочени знания и задачи
● ресурси за реализиране на междупредметни връзки и развиване на ключови компетентности – схеми, 

таблици, чертежи, снимки, съобразени с различните стилове на учене 
● възможности за диференцирано преподаване и учене: допълнителните знания за представени в 

рубриките ЗА ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ и ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
● 13 броя цветни приложения за многообразието на живите организми, съобразени с познавателните 

възможности на седмокласниците
● речник на новите понятия, влючени в учебната програма
Електронният вариант на учебника:
Съдържа над 250 ресурса (видеа – 23, интерактивни задачи – 116, информационни ресурси – 28, ин-

тернет ресурси – 88).
Използването на учебника осигурява възможност за интерактивна работа с текстовете на уроците чрез 

макетиране, уголемяване, подчертаване на текст и изображения, комуникация с всеки ученик.
Учебната тетрадка е предназначена за едновременна работа с учебника по биология и здравно обра-

зование за 7. клас и следва структурата на учебника. 
Всяка тема включва кратък план на урока и разнообразни по вид и структура задачи, които са ори-

ентирани към постигане на очакваните резултати съгласно учебната програма. Чрез такава структура на 
тетрадката се пести най-вече време и се предоставя възможност  на учениците чрез дейности да усвояват 
знания и да придобиват умения още в учебния час. 

Работата с учебната тетрадка осигурява възможност на учениците през цялата учебна година да уп-
ражняват и развиват уменията си за учене и развиване на компетентности по природните науки. При из-
ползването на учебната тетрадка отпада необходимостта от друга тетрадка за работа в клас.

Книгата за учителя е създадена с цел да улесни работата, свързана с планирането, организирането и 
контрола в процеса на работата, свързани с планирането, организацията и контрола в процеса на обучение 
по учебния предмет. Предназначена е за учителите, които преподават по учебника на ИК „Анубис“. Освен 
примерно годишно разпределение и примерни разработки на видовете уроци тя съдържа „Библиотека за 
учителя“ с  допълнителна информация, входящ и изходящ тест.

Дидактическо табло – двустранно с размери 70х100 см. 
Представя  ключови схеми в биологията, които са свързани с установяването на знания и формирането 

на представи у учениците за произхода и развитието на организмовия свят.
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2. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  
И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Съвременната класификация на организмите е филогенетична. Тя доказва родствените връзки между 
групите организми и се основава на доказан техен монофилетичен произход. Днес е установено: 

1. Разликата между прокариотни и еукариотни организми и произходът на еукариотните от прокари-
отните, а те от прогеноти. 

2. Групите организми наименовани като Растения, Животни, Гъби, Водорасли не са естествени (мо-
нофилетични) и отразяват морфологично различни организационни нива, различия в начина на хранене и 
физиология. Тези наименования не се използват в съвремената филогенетична класификация.

Терминът Царство, като таксономична единица, днес се замества с филогенетичната единица Домейн, 
за да се прави разлика от съществуващата таксономичната класификация. Според съвременните молеку-
лярно-филогенетични изследвания организмите се делят на 3 групи, царства (домейни): Археа, Бактерия, 
Еукариота или Еукария (Bresinsky et al. 2013). 

Археите и Бактериите имат прокариотна клетъчна структура, а Еукария – еукариотна. Към домейна 
Бактерия се отнасят няколко отдела, между които е Отдел Cyanobacteria (Синьозелени водорасли), които 
се означават като прокариотни водорасли и доскоро бяха разглеждани като растения. 

Еукариотите се групират в 5 основни групи, като по-голямата част от растенията се свързват с гру-
пата Primoplantae. Тези групи се делят на подцарства, в които се отнасят растения, гъби и животни.

Растенията се определят като фотоавтотрофни организми. Следователно ботаниката, изучава био-
логията на фотоавтотрофите. По този начин ботаниката включва и гъби (лишейна симбиоза) и прокариоти 
(ендосимбиотна теория).

Класификацията на покритосеменните растения в наши дни е също променена с оглед на отра-
зяване на филогенията на тази група организми. Първата ревизия на покритосеменните е представена 
от Angiosperm Phylogeny Group (1998), след което следват още изменения на класификацията съответно 
Angiosperm Phylogeny Group II (2003), Angiosperm Phylogeny Group  III (2009), Angiosperm Phylogeny 
Group  IV (2016). Според последните промени броят на известните на науката покритосеменни растения е 
над 250 000 вида. Той се увеличава с описването на нови видове главно от тропичните области. 

Общоприето е разделянето на Покритосеменните на Двусемеделни и Едносемеделни, включва-
щи различен брой разреди и семейства. Предпочитания се отдават към разграничаване на по-големи или 
по-малки таксономични групи във връзка с обяснението на тяхната еволюция и родствени връзки. Според 
Angiosperm Phylogeny Group III (2009) Покритосеменните се разглеждат като отделен клас Magnoliopsida 
от семенните растения (Spermatophytina) (250 000 вида, 415 семейства). Няколко разреда от Двусемедел-
ните растения като Amborellales, Nymphaeales, Magnoliales, Laurales и др. образуват основна изходна 
примитивна група (общо 4% от покритосеменните – 8000 вида). За най-примитивно съвременно покри-
тосеменно растение се приема видът Amborella trichopoda от остров Нова Каледония. Едносемеделните 
растения (Monocots, общо 22% от покритосеменните) се приемат за компактна група, като най-стари-
те фосилни данни от тях (цветове) са на възраст около 90 млн. години. Някои от основните разреди са 
Acorales, Alismatales, Liliales, Arecales, Poales. Всички останали покритосеменни растения (около 74%) 
се отнасят към групата Същински двусемеделни растения (Eudicots), чиято възраст е приблизително 
еднаква с тази на едносемеделните растения. Основната част от разредите се включват в групите Rosids и 
Asterids.

Класификацията на организмите и таксономичната йерархия в учебника следва представената от MOH 
програма и отразява известното досега, без да се включват най-новите филогенетични тенденции. Поради 
продължаващите ревизии на отделните групи растения за целите на учебния процес на този етап по-целе-
съобразно е използването на утвърдените таксономични категории, които са по-подходящи за възприемане 
и усвояване на еволюцията. В тази връзка в учебника са запазени таксономичната йерархия и схващани-
ята за обема на таксоните известни досега. Така например таксономичният ранг „отдел“ е запазен при 
Мъхове, Папрати и Семенни растения, които понастоящем са с ранг на подотдели; обемът на семейство 
Кремови (Liliaceae) е представен според старите представи и включва представители на родовете Allium 
(Лук), Asparagus (Зайча сянка), Hyacinthella (Зюмбюл), Convallaria (Момина сълза), Veratrum (Чемерика), 
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Colchicum (Мразовец), Muscari (Кукувиче грозде). Понастоящем тези родове са отнесени към различ-
ни семейства на Едносемеделните, както следва: семейство Asparagaceae (Зюмбюл, Момина сълза, Зайча 
сянка, Кукувиче грозде), семейство Amaryllidaceae (Лук), семейство Melanthiaceae (Чемерика), семейство 
Colchicaceae (Мразовец).
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БИБЛИОТЕКА НА УЧИТЕЛЯ
от 27 урок до края на учебника

УРОК 28
Размножаване на хидра
Безполово размножаване. Осъществява се чрез образуване на пъпки по тялото на хидрата. Пъпките 

нарастват и на върха им се образуват уста и пипала. Новите дъщерни индивиди остават известно време 
свързани с майчиния организъм, след това се откъсват от него и заживяват самостоятелно.

Полово размножаване. По тялото на хидрата се развиват два вида полови клетки – яйцеклетки и спер-
матозоиди. Сперматозоидите напускат тялото на хидрата, плуват с помощта на камшиче във водата, дости-
гат до яйцеклетки, отделени от други хидри и се сливат с тях. Оплодената яйцеклетка се покрива със здрава 
обвивка и пада на дъното на водоема, където презимува. При настъпване на благоприятни условия започва 
развитието на младата хидра.

УРОК 30
Кръвните метили са плоски червеи от клас Смукалници, които са разпространени в тропичните страни. 

Те живеят във вените на пикочния мехур и бъбреците на човека и предизвикват тежко заболяване. 
Свинска тения
Развитието на свинската тения е свързано с краен и междинен гостоприемник. Когато свинята погълне 

яйца на свинска тения, в стомаха ѝ се излюпват ларви с 6 кукички. Те достигат до тънкото черво, пробиват 
стените му, попадат в кръвта и се разнасят из тялото. Установяват се в мускулите на свинята и се превръ-
щат в малки мехурчета. Човек се заразява, като яде заразено недоварено или недопечено свинско месо. В 
червата на човека ларвата се превръща във възрастна тения. Тя отделя вредни вещества и човек започва 
да слабее, губи апетит и се разболява от анемия. Ларвата също е опасна за човека. Ако при неспазване на 
лична хигиена той погълне яйца на свинска тения, ларвата се развива и може да се установи в мозъка, очи-
те, черния дроб и да причини тежко заболяване, дори смърт. 

Ежедневно женски детски глист може да отдели до 200 000 яйца. За развитието им е необходима външ-
на среда, богата на кислород и влага. Ларвата се оформя в яйцата за 2 – 3 седмици и едва тогава яйцата 
може да заразят гостоприемника.

Дъждовният червей е хермафродитно животно. При размножаването два индивида се долепват с ко-
ремната си страна и си разменят сперматозоиди. Оплодените яйца са обвити в пашкулче, което червеят 
отлага в почвата. 
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УРОК 34
● Над 130 вида насекоми нападат пшеницата и царевицата, 100 вида – захарното цвекло, 60 вида – кар-

тофите, 40 вида – ориза.
● За получаването на 1 kg мед медоносната пчела би трябвало да работи 16 години. Обикновено от 

един кошер се събира около 20 kg мед, но има и рекордни добиви от 60 до 100 kg.
● Пчелата различава предмети с големина 8 µm и по острота на зрението надминава човека 176 

пъти.
● Току-що излюпени 30 000 гъсеници на копринената пеперуда тежат само 15 g. След един ме-

сец, когато са изяли 500 kg листа, съдържащи 270 литра вода, те тежат вече 150 kg.
● Преди 4000 години китайската императрица Си Линг-чи получила първата копринена нишка. Това 

станало, когато в чашата ѝ с чай паднал пашкул. Опитвайки се да го извади, императрицата изтеглила дълга 
копринена нишка. Така копринената пеперуда поднесла на човечеството безценен дар – коприната.

УРОК 35
При тропическите мравки войници работничките са старши, войници и обикновени. Старшите имат 

клещовидни челюсти и могъщо жило. Всеки ден колонията мравки организира боен рояк с фронт почти 
14 m широк, който напредва със скорост 30 сm/min. Тези мравки разкъсват или прибират в бивака си 
всички насекоми, включително хлебарки и тарантули, които не могат да избягат от тях. Понякога убиват 
с ужилване малки птички и змии.

УРОК 40
Средната продължителност на живот на някои гръбначни животни е: лъв – 20 години, кон – 30 год., 

златна рибка – 41 год., щраус – 59 год., индийски слон – 70 год., косатка – 90 год., лешояд – 100 год., кос-
тенурка – 150 год., гренландски кит – 200 год.

УРОК 43 
Змиоркоподобните са предимно морски обитатели, разпространени на големи дълбочини в топлите мо-

рета. Имат силно удължено тяло, на което гръбната и аналната перки са слети с опашния плавник. Пълзят 
по дъното или плуват, като извиват тялото си подобно на змия. 

Черноморската скумрия, която до 1970 година е била от първостепенно значение за българския рибо-
лов. Видът е включен в Червената книга на България като критично застрашен. Числеността му е силно 
намаляла поради засиления воден транспорт през Босфора, замърсяването на водата и свръхулова.

УРОК 46 
Пясъчната боа (турска боа) обитава сухи места с рохкава почва и оскъдна растителност. Денем се 

крие, а нощем излиза на лов. Храни се с гущери и гризачи, които удушва. В България е защитен вид.

УРОК 47 
Много птици извършват миграции. В Северното полукълбо те са от север на юг. Причина за прелетите 

е не толкова понижаването на температурата в околната среда, колкото скъсяването на деня, при което 
птиците не успяват да си намерят достатъчно храна. Прелетните птици се ориентират по звездите и по 
магнитните силови линии на Земята.

Колкото по-дребно е едно животно с постоянна телесна температура, толкова по-бързо протича обмя-
ната на вещества в тялото му и толкова по-голяма е нуждата от храна. Един синигер изяжда дневно толкова 
храна, колкото тежи самият той. Когато хранят малките си, синигерите прелитат до гнездото си десетки 
пъти и им носят повече от 100 g храна. Родителска двойка на големия синигер с поколението си изяжда 
годишно до 75 kg насекоми.

УРОК 53 
Репеят има семена с кукички, чрез които се закачат на козината на преминаващи животни. Те не са 

вредни за животните, а осигуряват разпространяване на растението надалече (фиг. 9).
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УРОК 55 
Международно сътрудничество за опазване на природното наследство за следващите поколения
За да не изчезне животът на Земята, са необходими сътрудничество между страните, строги закони 

и отговорно отношение на всеки човек. Международните договори и инициативи осигуряват до голяма 
степен опазването на околната среда и биоразнообразието, защото съгласуват дейностите на държавите. 
Създаването на Международен съюз за защита на природата през 1948 г. е началото на организирана меж-
дународна дейност за спасяване на организмовия свят. След 1992 г. голямо значение има Конвенцията за 
биологичното разнообразие, подписана в Рио де Жанейро. С този документ държавите изразяват волята си 
да създадат системи от защитени територии, да възстановят нарушеното равновесие в много райони и да 
предприемат мерки за опазване на застрашени видове растения и животни. Между 1989 и 1992 г. експерти 
от цял свят създават Глобална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. В нея се подчертава, 
че всяка форма на живот е уникална и заслужава да бъде съхранена, а природните ресурси трябва да се 
използват така, че да не изчезват биологични видове. 

Опазването на биоразнообразието се подпомага от написването на т.нар. Червени книги (световна, ев-
ропейска и на различни държави). В тях се описват редки и застрашени видове, за чието оцеляване трябва 
да се полагат специални грижи.

За опазване на дивата природа се прилагат два метода. Единият е отглеждане на редки и застрашени 
видове извън техните местообитания – в ботанически и зоологически градини. Чрез другия метод биораз-
нообразието се съхраняване в естествената му среда. За целта чрез закони в отделните страни е създадена 
международна мрежа от защитени територии и зони, която покрива над 5% от земната повърхност. При 
нанасянето на вреда на видовете, които са под закрила на закона, са предвидени санкции за нарушителите. 

УРОК 56
Законът за биологичното разнообразие е приет през 2002 г. Той регламентира опазването на биоло-

гичното разнообразие в България както на видово ниво, така и на ниво местообитания, а също регулира 
търговията с диви растения и животни. 

Законът за защитените територии е приет през 1998 г. Той определя какво, колко и как може да се 
извършва на тяхната територия. Защитените територии са обособени за опазване на разнообразието от 
организми и за съхраняване на уникални форми от неживата природа на България. Те заемат 5% от тери-
торията на България.

Националните паркове са много големи по площ природни територии, в които има и резервати. В тях е 
разрешена туристическа дейност, но при спазване на определени правила. В България има три национални 
парка – „Централен Балкан“, „Рила“ и „Пирин“.

Природните паркове (11 на брой) са територии, в които може да има населени места, резервати, турис-
тическа дейност и строежи на спортни съоръжения и ски писти.

Резерватите (54 на брой) са територии с дива природа, незасегната от човешки дейности. В тях се 
влиза само след специално разрешение, както и за извършване на наблюдения и изследвания с научна цел. 

Поддържаните резервати (35 на брой) са територии, в които се налага непрекъсната човешка намеса за 
запазване на биоразнообразието.

Природните забележителности (349 на брой) са територии с уникални качества и неповторимо съчета-
ние на жива и нежива природа. 

Защитени местности (около 500 на брой) са територии с много богато видово разнообразие.
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ЗАКОНИ И КАТЕГОРИИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ

Законът за биологичното разнообразие е приет през 2002 г. Той регламентира опазването на био-
логичното разнообразие в България, както на видово ниво, така и на ниво местообитания, а също регулира 
търговията с диви растения и животни. 

Законът за защитените територии е приет през 1998 г. Той определя какво, колко и как може да се 
извършва на тяхната територия. Защитените територии са обособени за опазване на разнообразието от 
организми и за съхраняване на уникални форми от неживата природа на България. Те заемат 5% от тери-
торията на България.

Националните паркове са много големи по площ природни територии, в които има и резервати. В тях 
е разрешена туристическа дейност, но при спазване на определени правила. В България има три национал-
ни парка – „Централен Балкан“, „Рила“ и „Пирин“.

Природните паркове (11 на брой) са територии, в които може да има населени места, резервати, ту-
ристическа дейност и строежи на спортни съоръжения и ски писти.

Резерватите (54 на брой) са територии с дива природа, незасегната от човешки дейности. В тях се 
влиза само след специално разрешение, както и за извършване на наблюдения и изследвания с научна цел. 

Поддържаните резервати (35 на брой) са територии, в които се налага непрекъсната човешка наме-
са за запазване на биоразнообразието.

Природните забележителности (349 на брой) са територии с уникално качества и неповторимо 
съчетание на жива и нежива природа. 

Защитени местности (около 500 на брой) са територии с много богато видово разнообразие.

ГАТАНКИ ЗА РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ,  
ВПИСАНИ В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ

1. То е твърде рядко цвете 
и расте по върховете 
на отвесните скали,
край гнездата на орли. 
Само алпинисти смели 
стъпват в негови предели.
Що е то? 
Еделвайс – застрашен вид. Популациите попадат в националните паркове „Централен Балкан“ и „Пи-

рин“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

2. Шах не може да играе, 
фигурите му не знае, 
ала на гърба, квадратна,
носи тя дъска шахматна.
Що е то? 
Костенурки: шипобедрена сухоземна костенурка – застрашен вид; шипоопашата сухоземна косте-

нурка – застрашен вид; южна блатна костенурка – уязвим вид

3. Дългокрак, дългонос,
той напролет наш е гост. 
На дечицата е драг, 
но на жабите е враг.
Що е то? 
Щъркели: бял щъркел – уязвим вид и черен щъркел – уязвим вид
Гнездещо-прелетни, преминаващи и отчасти зимуващи видове. При последното преброяване са регис-

трирани 4818 двойки на белия щъркел и  300 – 550 гнездещи двойки на черния щъркел.
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4. Батко казва, че във пещерата
денем спяло на стената
чудно зверче непознато. 
Било дребничко, крилато. 
А пък чел съм аз във книжка, 
че приличало на мишка.
Що е то? 
Прилепи. Уязвими видове: южен подковонос, широкоух прилеп, трицветен нощник, средиземномор-

ски подковонос, малък вечерник, пещерен дългокрил
Насекомоядни видове. Отрицателно действащи фактори са антропогенните въздействия върху убежи-

щата, ловните местообитания и летателните им коридори, както и унищожаването на естествените широ-
колистни горски хабитати.

5. Чувам някой: чук, чук, чук. Върху старото дърво
И отеква ясен звук. някой пише май писмо. 
Във зелената градина Учи се машинопис
трака пишеща машина.  и кората му е лист.
                          Що е то? 

Кълвачи (санитари в гората): южен белогръб кълвач – застрашен вид, черен кълвач – уязвим вид, сив 
кълвач – застрашен вид

6. Сиво, диво, нападливо, 
изгладняло за месце, 
търси крави и овце.
Що е то?
Вълк – уязвим вид. Предпочита трудно достъпни планински райони с гори. През 1965 – 1975 г. ос-

тават само 110 – 130 индивида. През 1996 – 1999 г. – поне 1000 индивида. Сега намалява. Обитава около 
32 000 km2 със 100 – 120 семейства (средно 5 индивида) и численост 700 – 800 индивида.

7. Те са хищни нощни птици.
Знаят чужди езици – 
на кукувичи кукат,
на котешки мяукат.
Що е то?
Кукумявка
Врабчова кукумявка – застрашен вид. Постоянен вид. Числеността ѝ в установените находища е около 

100 гнездещи двойки.

8. Стара, тромава, гърбата, 
има къща сред гората.
Всяка сутрин скита, души, 
търси мед и диви круши. 
Стегне ли студът навън тя заспива зимен сън.
Що е то?
Мечка. Кафява мечка – застрашен вид. Числеността в България е 415 – 555 индивида. Видът е защитен 

от 1993 г. с изключения за нанасящи щети мечки. Включен още в първата Червена книга на България през 
1985 година.

9. Цял ден спи на бука, 
нощем започва да буха.
Що е то?
Бухал – застрашен вид. Численост – около 420 – 490 гнездещи двойки. Храни се предимно с дребни 

бозайници (лалугери, мишки, таралежи, зайци,) и птици (гълъби, дроздове, сврачки, патици, полски яребици).
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Училище ...................................................................... Град .........................................................................

 Утвърждавам: .......................................................
 Директор:                   (име и фамилия)

 ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРAВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС

(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
ЗА УЧЕБНАТА ................./.................... ГОДИНА

ВИДОВЕ УРОЦИ % от учебната програма БРОЙ 
УРОЦИ

1. Нови знания НЗ ~ 60% 43

2. Преговор П ~ 6% 4

3. Обобщение О ~ 6% 4

4. За упражнение У ~ 3% 2

5. За практически дейности (лабораторни упражнения,  
    защита на проекти, учебни екскурзии) ПД ~ 13% 9

6. За дискусии, дебати, семинари ДДС ~ 6% 4

 7. Контрол и оценка КО ~ 6% 4

     Общо: 100% 70

Годишен хорариум: 72 часа
 Резерв:   2 часа
 Срочен:  
 І срок: 18 седмици х 2 часа = 36 часа
 ІІ срок: 18 седмици х 2 часа = 36 часа

Забележка: Резервът от часове да се използва при необходимост от допълнителни упражнения за зат-
върждаване на знания или при необходимост от преструктуриране на учебното знание.

Изготвил: ..................................................................
                                  (име и фамилия)

3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ученикът:

1. 1 с. Устройство и 
жизнени процеси 
на организмите 

П ● припомня и затвърждава 
наученото по човекът и природата
● дефинира клетка, основни 
жизнени процеси – хранене дишане, 
отделяне, движение и дразнимост, 
размножаване и развитие 
● назовава органи и системи при 
растенията и животните и илюстрира 
с примери.
● определя принадлежност на 
органи по функционален критерий
● назовава и дефинира видове 
хранене, дишане, размножаване и 
развитие
● определя значението на 
основните жизнение процеси

Понятия за преговор:
● клетка 
● едноклетъчен 
и многоклетъчен 
организъм 
● жизнен процес 
● хранене (самостойно 
и несамостойно) 
● храносмилане 
● храносмилателни 
органи и 
храносмилателна 
система
● дишане 
● дихателни органи и 
дих. система 
● отделяне 
● отделителни органи и 
отделителна система; 
● проводяща система 
● кръвоносна система
● дразнимост
● движение 
● нервна система 
● опорно-двигателна
система
● размножаване
● полови клетки
● оплождане
● полова система
● растеж
● развитие
● зародишно и 
следзародишно 
развитие

участва в беседа за критериите, по които са групирани организмите 
в едноклетъчни; безядрени, същинскоядрени, многоклетъчни, 
растения и животни 
привежда примери за изучени части на клетката, органи и ситеми
сравнява групи организми по зададени критерии
доказва принадлежността на органи към съответната функционална 
система и организми към систематични групи 
работи с учебника и учебната тетрадка
използва и работи с електронни ресурси

2. 1 с. Проверка на 
входното равнище

КО ● използва знания и умения за 
решаване на задачи, като прилага 
знания от 5. и 6. клас

Решава тестови задачи с избираем отговор и с кратък свободен 
отговор 

оценка на тест/
писмено изпитване
Диагностично 
оценяване

І. Многообразие и класификация на организмите Ученикът:
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
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Методи 
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Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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1. 1 с. Устройство и 
жизнени процеси 
на организмите 
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отделяне, движение и дразнимост, 
размножаване и развитие 
● назовава органи и системи при 
растенията и животните и илюстрира 
с примери.
● определя принадлежност на 
органи по функционален критерий
● назовава и дефинира видове 
хранене, дишане, размножаване и 
развитие
● определя значението на 
основните жизнение процеси

Понятия за преговор:
● клетка 
● едноклетъчен 
и многоклетъчен 
организъм 
● жизнен процес 
● хранене (самостойно 
и несамостойно) 
● храносмилане 
● храносмилателни 
органи и 
храносмилателна 
система
● дишане 
● дихателни органи и 
дих. система 
● отделяне 
● отделителни органи и 
отделителна система; 
● проводяща система 
● кръвоносна система
● дразнимост
● движение 
● нервна система 
● опорно-двигателна
система
● размножаване
● полови клетки
● оплождане
● полова система
● растеж
● развитие
● зародишно и 
следзародишно 
развитие

участва в беседа за критериите, по които са групирани организмите 
в едноклетъчни; безядрени, същинскоядрени, многоклетъчни, 
растения и животни 
привежда примери за изучени части на клетката, органи и ситеми
сравнява групи организми по зададени критерии
доказва принадлежността на органи към съответната функционална 
система и организми към систематични групи 
работи с учебника и учебната тетрадка
използва и работи с електронни ресурси
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КО ● използва знания и умения за 
решаване на задачи, като прилага 
знания от 5. и 6. клас

Решава тестови задачи с избираем отговор и с кратък свободен 
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І. Многообразие и класификация на организмите Ученикът:
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Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. 2 с. 1. Многообразие 
и класификация на 
организмите 

НЗ ● назовава в йерархичен ред 
основните таксони в петцарствена 
система на класификация на 
организмите.
● назовава, означава на схема 
и илюстрира с примери основни 
таксономични категории

● царство
● тип (отдел)
● клас
● разред
● семейство
● род 
● вид

– участва в беседа 
– назовава таксоните
– разпознава по схема таксони 
– усвоява умения за извличане на информация от таблицата на стр. 
7 и фиг. 2, стр. 8, 9 в учебника
– работи с обобщена схема за петцарствената система на  
оргавизмовия свят (фиг. 3, стр. 10)

текущо оценяване: 
устна проверка 
(информативна)

● свързва необходимостта от 
групирането на организмите с 
възможностите за тяхното изучаване.
● оценява значението на 
критерия родствени връзки между 
организмите при класификацията на 
организмите.
● разчита схеми и изгражда 
модели на класификацията на 
организмите

– записва в йерархичен ред основните таксони
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– изготвя кратко обобщение на наученото

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ
4. 2 с. Царство Монера. 

Многообразие на 
прокариотните 
организми

НЗ ● дефинира царство Монера.
● дефинира прокариотна клетка
● описва, посочва върху 
изображение и моделира структура 
на прокариотна клетка.
● илюстрира с примери 
принадлежност на представители към 
царство Монера

● царство Монера
● прокариотна клетка

– участва в беседа 
– характеризира по съществени признаци царство Монера
– назовава и означава структури на прокариотна клетка (фиг. 1, стр. 
12 в учебника)
– усвоява умения за извличане на информация от таблица 1, стр. 13 
в учебника
– разпознава по съществени признаци прокариотна клетка
– моделира прокариотна клетка
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– изготвя кратко обобщение на наученото

текущо оценяване:
информативна, 
мотивационна оценка

5. 3 с. Бактерии. 
Паразитни 
прокариоти

НЗ ● илюстрира с примери 
принадлежност на представители към 
царство Монера
● изброява и описва заболявания 
при човека, причинени от 
представители на царството по 
алгоритъм: причинител – признаци – 
превенция
● обосновава необходимостта 
от превенция на заболявания, 
причинени от представители на 
царство Монера

– участва в беседа 
– дава примери за болестотворни бактерии
– описва заболявания, като следва алгоритъм 
– усвоява умения за извличане на информация от табл. 1 и 2,  стр. 
15 в учебника
– участва в дискусия за необходимостта от спазване на хигиенни 
правила
– доказва или отхвърля принадлежността на организми към царство 
Монера
– търси допълнителна информация за бактериални болести
– изготвя и представя постер/презентация
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– изготвя кратко обобщение на наученото

текущо оценяване:
информативна, 
мотивационна оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. 2 с. 1. Многообразие 
и класификация на 
организмите 

НЗ ● назовава в йерархичен ред 
основните таксони в петцарствена 
система на класификация на 
организмите.
● назовава, означава на схема 
и илюстрира с примери основни 
таксономични категории

● царство
● тип (отдел)
● клас
● разред
● семейство
● род 
● вид

– участва в беседа 
– назовава таксоните
– разпознава по схема таксони 
– усвоява умения за извличане на информация от таблицата на стр. 
7 и фиг. 2, стр. 8, 9 в учебника
– работи с обобщена схема за петцарствената система на  
оргавизмовия свят (фиг. 3, стр. 10)

текущо оценяване: 
устна проверка 
(информативна)

● свързва необходимостта от 
групирането на организмите с 
възможностите за тяхното изучаване.
● оценява значението на 
критерия родствени връзки между 
организмите при класификацията на 
организмите.
● разчита схеми и изгражда 
модели на класификацията на 
организмите

– записва в йерархичен ред основните таксони
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– изготвя кратко обобщение на наученото

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ
4. 2 с. Царство Монера. 

Многообразие на 
прокариотните 
организми

НЗ ● дефинира царство Монера.
● дефинира прокариотна клетка
● описва, посочва върху 
изображение и моделира структура 
на прокариотна клетка.
● илюстрира с примери 
принадлежност на представители към 
царство Монера

● царство Монера
● прокариотна клетка

– участва в беседа 
– характеризира по съществени признаци царство Монера
– назовава и означава структури на прокариотна клетка (фиг. 1, стр. 
12 в учебника)
– усвоява умения за извличане на информация от таблица 1, стр. 13 
в учебника
– разпознава по съществени признаци прокариотна клетка
– моделира прокариотна клетка
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– изготвя кратко обобщение на наученото

текущо оценяване:
информативна, 
мотивационна оценка

5. 3 с. Бактерии. 
Паразитни 
прокариоти

НЗ ● илюстрира с примери 
принадлежност на представители към 
царство Монера
● изброява и описва заболявания 
при човека, причинени от 
представители на царството по 
алгоритъм: причинител – признаци – 
превенция
● обосновава необходимостта 
от превенция на заболявания, 
причинени от представители на 
царство Монера

– участва в беседа 
– дава примери за болестотворни бактерии
– описва заболявания, като следва алгоритъм 
– усвоява умения за извличане на информация от табл. 1 и 2,  стр. 
15 в учебника
– участва в дискусия за необходимостта от спазване на хигиенни 
правила
– доказва или отхвърля принадлежността на организми към царство 
Монера
– търси допълнителна информация за бактериални болести
– изготвя и представя постер/презентация
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– изготвя кратко обобщение на наученото

текущо оценяване:
информативна, 
мотивационна оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6. 3 с. ЦАРСТВО 
ПРОТИСТА 

НЗ ● дефинира царство Протиста.
● дефинира еукариотна клетка
● описва, посочва върху 
изображение структури на 
еукариотна клетка
● моделира структура на еукариотна 
клетка
● сравнява прокариотна и 
еукариотна клетка по устройство

● царство Монера
● еукариотна клетка

– участва в беседа 
– характеризира по съществени признаци царство Протиста
– назовава и означава структури на еукариотна клетка 
– извлича информация от таблица 1, стр. 16 и фиг. 5, стр. 17 в 
учебника
– разпознава по съществени признаци еукариотна клетка 
– моделира еукариотна клетка
– работи в екип 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– изготвя кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка;

проверка и оценка на 
практически умения

7. 4 с. 5. Многообразие 
на едноклетъчните 
животни от царство 
Протиста

НЗ ● илюстрира с примери 
принадлежност на представители към 
царство Протиста

– участва в беседа и дава примери за протисти
– използва информация от урока и разпознава съществени белези 
на протистите
– сравнява органели за движение на едноклетъчните (зад. 3, стр. 20 
в учебника)
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 
– изготвя кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

8. 4 с. 6. Едноклетъчни 
животни, 
паразитиращи по 
човека

НЗ ● изброява и описва заболявания 
при човека, причинени от 
представители на царството по 
алгоритъм: причинител – признаци – 
превенция
● обосновава необходимостта 
от превенция на заболявания, 
причинени от представители на 
царство Протиста

– участва в беседа 
– дава примери за болести, причинени от протисти
– описва заболявания, като следва алгоритъм 
– извлича информация от табл. 1 и 2, стр. 22 в учебника
– участва в дискусия за необходимостта от спазване на хигиенни 
правила
– изготвя и представя постер/презентация
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото 

текущо оценяване: 
проверка и оценка на 
практически умения

9. 5 с. 7. Колониални 
едноклетъчни 
организми

НЗ ● дефинира колониални 
едноклетъчни и илюстрира с 
примери
● аргументира (в еволюционен 
аспект) ролята на едноклетъчните 
и на колониалните едноклетъчни 
организми като родоначалници на 
многоклетъчните организми

● колониални 
едноклетъчни 
организми

– участва в беседа и актуализира знанията си за едноклетъчните 
растения, животни и гъби
– посочва съществени белези на колониалните едноклетъчни
– наблюдава изображения на колониални едноклетъчни
– дава примери за колониални едноклетъчни
– изяснява възможността за самостоятелно съществуване на 
клетките в колониалните и мнгоклетъчните организми
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка от домашна 
работа
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6. 3 с. ЦАРСТВО 
ПРОТИСТА 

НЗ ● дефинира царство Протиста.
● дефинира еукариотна клетка
● описва, посочва върху 
изображение структури на 
еукариотна клетка
● моделира структура на еукариотна 
клетка
● сравнява прокариотна и 
еукариотна клетка по устройство

● царство Монера
● еукариотна клетка

– участва в беседа 
– характеризира по съществени признаци царство Протиста
– назовава и означава структури на еукариотна клетка 
– извлича информация от таблица 1, стр. 16 и фиг. 5, стр. 17 в 
учебника
– разпознава по съществени признаци еукариотна клетка 
– моделира еукариотна клетка
– работи в екип 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– изготвя кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка;

проверка и оценка на 
практически умения

7. 4 с. 5. Многообразие 
на едноклетъчните 
животни от царство 
Протиста

НЗ ● илюстрира с примери 
принадлежност на представители към 
царство Протиста

– участва в беседа и дава примери за протисти
– използва информация от урока и разпознава съществени белези 
на протистите
– сравнява органели за движение на едноклетъчните (зад. 3, стр. 20 
в учебника)
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 
– изготвя кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

8. 4 с. 6. Едноклетъчни 
животни, 
паразитиращи по 
човека

НЗ ● изброява и описва заболявания 
при човека, причинени от 
представители на царството по 
алгоритъм: причинител – признаци – 
превенция
● обосновава необходимостта 
от превенция на заболявания, 
причинени от представители на 
царство Протиста

– участва в беседа 
– дава примери за болести, причинени от протисти
– описва заболявания, като следва алгоритъм 
– извлича информация от табл. 1 и 2, стр. 22 в учебника
– участва в дискусия за необходимостта от спазване на хигиенни 
правила
– изготвя и представя постер/презентация
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото 

текущо оценяване: 
проверка и оценка на 
практически умения

9. 5 с. 7. Колониални 
едноклетъчни 
организми

НЗ ● дефинира колониални 
едноклетъчни и илюстрира с 
примери
● аргументира (в еволюционен 
аспект) ролята на едноклетъчните 
и на колониалните едноклетъчни 
организми като родоначалници на 
многоклетъчните организми

● колониални 
едноклетъчни 
организми

– участва в беседа и актуализира знанията си за едноклетъчните 
растения, животни и гъби
– посочва съществени белези на колониалните едноклетъчни
– наблюдава изображения на колониални едноклетъчни
– дава примери за колониални едноклетъчни
– изяснява възможността за самостоятелно съществуване на 
клетките в колониалните и мнгоклетъчните организми
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка от домашна 
работа
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

10. 5 с. 8. Наблюдаване 
на едноклетъчни 
организми 

ПД
(ЛУ)

● наблюдава едноклетъчни 
организми
● регистрира резултати от 
наблюдението 

– прилага правила за работа с микроскоп
– работи с микроскоп
– приготвя нетрайни микроскопски препарати 
– наблюдава снимки на едноклетъчни на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стр. 
25, 26 в учебника и в интернет
– отговаря на въпроси
– използва и работи с електронни ресурси
– рисува наблюдавани под микроскоп едноклетъчни

текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа с микроскоп, 
представяне на 
резултати 
– работа в екип
– извличане на 
информация от 
схеми, модели, 
снимки

ІІ. Многоклетъчни организми Ученикът:

11. 6 с. ЦАРСТВО 
РАСТЕНИЯ
9. Обща 
характеристика на 
растенията

НЗ ● дефинира царство Растения ● царство Растения – актуализира знания за растителните организми
– посочва начина на живот на растенията и типа им на хранене 
– наблюдава растителна клетка на фиг. 1, стр. 28 в учебника 
– рисува схематично растителна клетка
– означава задължителни и специфични структури
– сравнява растителна и бактерийна клетка

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– актуализира знания за основните жизнени процеси на растенията
– участва в беседа и отговаря на въпроси
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

12. 6 с. ТАЛУСНИ 
РАСТЕНИЯ
10. Водорасли

НЗ ● дефинира понятието талусни 
растения
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери талусни растения 
(водорасли) 

● талусни растения – посочва съществени белези на талусните растения 
– участва в беседа и актуализира знанията си за водораслите
– наблюдава снимки на видове водорасли 
– групира водораслите според броя на клетките им и според вида на 
талуса
– групира водораслите според устройството им 
– изготвя схема за многообразието на видовете талус при 
водораслите
– сравнява водораслите по зададени критерии и нанася резултатите 
в таблица (зад. 3, стр. 32 в учебника)
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

10. 5 с. 8. Наблюдаване 
на едноклетъчни 
организми 

ПД
(ЛУ)

● наблюдава едноклетъчни 
организми
● регистрира резултати от 
наблюдението 

– прилага правила за работа с микроскоп
– работи с микроскоп
– приготвя нетрайни микроскопски препарати 
– наблюдава снимки на едноклетъчни на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стр. 
25, 26 в учебника и в интернет
– отговаря на въпроси
– използва и работи с електронни ресурси
– рисува наблюдавани под микроскоп едноклетъчни

текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа с микроскоп, 
представяне на 
резултати 
– работа в екип
– извличане на 
информация от 
схеми, модели, 
снимки

ІІ. Многоклетъчни организми Ученикът:

11. 6 с. ЦАРСТВО 
РАСТЕНИЯ
9. Обща 
характеристика на 
растенията

НЗ ● дефинира царство Растения ● царство Растения – актуализира знания за растителните организми
– посочва начина на живот на растенията и типа им на хранене 
– наблюдава растителна клетка на фиг. 1, стр. 28 в учебника 
– рисува схематично растителна клетка
– означава задължителни и специфични структури
– сравнява растителна и бактерийна клетка

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– актуализира знания за основните жизнени процеси на растенията
– участва в беседа и отговаря на въпроси
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

12. 6 с. ТАЛУСНИ 
РАСТЕНИЯ
10. Водорасли

НЗ ● дефинира понятието талусни 
растения
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери талусни растения 
(водорасли) 

● талусни растения – посочва съществени белези на талусните растения 
– участва в беседа и актуализира знанията си за водораслите
– наблюдава снимки на видове водорасли 
– групира водораслите според броя на клетките им и според вида на 
талуса
– групира водораслите според устройството им 
– изготвя схема за многообразието на видовете талус при 
водораслите
– сравнява водораслите по зададени критерии и нанася резултатите 
в таблица (зад. 3, стр. 32 в учебника)
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13. 7 с. КОРМУСНИ 
РАСТЕНИЯ 
11. Растителни 
тъкани

НЗ ● дефинира понятието кормусни 
растения
● дефинира понятието растителни 
тъкани 
● описва на функционална 
основа видове растителни тъкани 
(образувателна, основна, покривна, 
проводяща, механична).
● разграничава по съществени 
признаци талусни и кормусни 
растения

● кормусни растения
● растителни тъкани

– посочва съществени белези на кормусните растения 
– сравнява талусни и кормусни растения
– дава определение за растителна тъкан
– изброява основните видове растителни тъкани
– участва в беседа и отговаря на въпроси за разположението и 
функциите на видовете растителни тъкани
– нанася резуртати в таблица
– обяснява причината за възникване на растителните тъкани
– работи с модели и макети на растителни тъкани
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

14. 7 с. 12. Растителни 
клетки и тъкани

ПД
(ЛУ)

● извършва наблюдения в учебната 
лаборатория на растителни 
организми и структури 
● регистрира резултати от 
наблюдението

– прилага правила за работа с микроскоп
– работи с микроскоп
– приготвя нетрайни микроскопски препарати 
– наблюдава растителни клетки и тъкани
– разпознава задължителни и специфични структури на 
растителните клетки
– разпознава растителни тъкани
– рисува наблюдавани обекти
– нанася резултати от наблюдение в таблица

текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа с микроскоп
– работа в екип
– регистриране на 
резултати

оценка от домашна 
работа

15. 8 с. РАСТИТЕЛНИ 
ОРГАНИ
13. Вегетативни 
органи

НЗ ● дефинира растителни тъкани
● определя значението на 
вегетативните органи на кормусните 
растения за жизнените процеси 
и цялостното функциониране на 
растителния организъм
● разчита схеми, таблици, графики, 
диаграми, представящи устройството 
и функциите на растителните 
организми

● растителни органи – участва в беседа и актуализира знанията си за корена, стъблото и 
листата
– дава определение за растителни органи
– посочва видове растителни органи според функцията
– изброява вегетативните органи на растенията
– описва корен и видове корени, стъблото и видове стъбла, листа и 
видове листа 
– обяснява функциите им
– работи с изображения и модели на растителни органи
– използва информация от таблица и схема на стр. 40 в учебника, за 
да изясни значението на вегетативните органи на растенията
– сравнява процесите дишане и фотосинтеза по определени 
критерии в зад. 3, стр. 40 в учебника
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13. 7 с. КОРМУСНИ 
РАСТЕНИЯ 
11. Растителни 
тъкани

НЗ ● дефинира понятието кормусни 
растения
● дефинира понятието растителни 
тъкани 
● описва на функционална 
основа видове растителни тъкани 
(образувателна, основна, покривна, 
проводяща, механична).
● разграничава по съществени 
признаци талусни и кормусни 
растения

● кормусни растения
● растителни тъкани

– посочва съществени белези на кормусните растения 
– сравнява талусни и кормусни растения
– дава определение за растителна тъкан
– изброява основните видове растителни тъкани
– участва в беседа и отговаря на въпроси за разположението и 
функциите на видовете растителни тъкани
– нанася резуртати в таблица
– обяснява причината за възникване на растителните тъкани
– работи с модели и макети на растителни тъкани
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

14. 7 с. 12. Растителни 
клетки и тъкани

ПД
(ЛУ)

● извършва наблюдения в учебната 
лаборатория на растителни 
организми и структури 
● регистрира резултати от 
наблюдението

– прилага правила за работа с микроскоп
– работи с микроскоп
– приготвя нетрайни микроскопски препарати 
– наблюдава растителни клетки и тъкани
– разпознава задължителни и специфични структури на 
растителните клетки
– разпознава растителни тъкани
– рисува наблюдавани обекти
– нанася резултати от наблюдение в таблица

текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа с микроскоп
– работа в екип
– регистриране на 
резултати

оценка от домашна 
работа

15. 8 с. РАСТИТЕЛНИ 
ОРГАНИ
13. Вегетативни 
органи

НЗ ● дефинира растителни тъкани
● определя значението на 
вегетативните органи на кормусните 
растения за жизнените процеси 
и цялостното функциониране на 
растителния организъм
● разчита схеми, таблици, графики, 
диаграми, представящи устройството 
и функциите на растителните 
организми

● растителни органи – участва в беседа и актуализира знанията си за корена, стъблото и 
листата
– дава определение за растителни органи
– посочва видове растителни органи според функцията
– изброява вегетативните органи на растенията
– описва корен и видове корени, стъблото и видове стъбла, листа и 
видове листа 
– обяснява функциите им
– работи с изображения и модели на растителни органи
– използва информация от таблица и схема на стр. 40 в учебника, за 
да изясни значението на вегетативните органи на растенията
– сравнява процесите дишане и фотосинтеза по определени 
критерии в зад. 3, стр. 40 в учебника
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

16. 8 с. 14. Размножителни 
органи

НЗ ● определя значението 
на размножителни органи 
при кормусните растения за 
жизнените процеси и цялостното 
функциониране на растителния 
организъм
● разчита схеми, таблици, графики, 
диаграми, представящи устройството 
и функциите на растителните 
организми

– участва в беседа и актуализира знанията си за цветове, плодове и 
семена
– дава определение за размножителни органи
– посочва размножителни органи при мъхове, папрати и семенни 
растения
– рисува и означава частите на цвета
– описва шишарка, цвят, плод и семе 
– обяснява функциите им
– работи с изображения и модели на растителни органи
– използва информация от фиг. 3, 4, 5, стр. 41 – 42  в учебника
– изяснява значението на размножителните органи на растенията
– дава определение и сравнява процесите опрашване и оплождане
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

17. 9 с. 15. Наблюдаване 
на растителни 
органи

ПД
(ЛУ)

● извършва наблюдения в учебната 
лаборатория на растителни 
организми и структури 
● разчита схеми, таблици, графики, 
диаграми, представящи устройството 
и функциите на растителните 
организми
● регистрира резултати от 
наблюдението

– наблюдава растителни организми макроскопски или под лупа
– разпознава видоизменени органи
– извлича информация от фиг. 1, 2, 3, 4, 5, стр. 43, 44 в учебника
– разпознава различни видове листа
– следва инструкции
– регистрира резултати
– нанася резултати в таблица
– използва допълнителна информация

текущо оценяване:
проверка на знания с 
оценка
на практически 
умения 

18. 9 с. МНОГООБРАЗИЕ 
НА 
КОРМУСНИТЕ 
РАСТЕНИЯ. 
СПОРОВИ 
РАСТЕНИЯ
16. Мъхове и 
папрати

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери основни групи кормусни 
растения (мъхове, папрати)
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
споровите растения

– участва в беседа и отговаря на въпроси
– извлича информация от фиг. 1 и 2, стр. 45 в учебника за 
устройството на мъховете
– извлича информация от фиг. 3, стр. 45 в учебника за 
размножаването на мъховете 
– описва устройството на папратите, като извлича информацията от 
фиг. 4, стр. 46
– описва размножаването и развитието на мъховете и папратите
– сравнява кормуса на мъховете и папратите
– използва информация от приложение 1, стр. 47 в учебника, като 
назовава видове папрати и сравнява устройството на листата им
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

16. 8 с. 14. Размножителни 
органи

НЗ ● определя значението 
на размножителни органи 
при кормусните растения за 
жизнените процеси и цялостното 
функциониране на растителния 
организъм
● разчита схеми, таблици, графики, 
диаграми, представящи устройството 
и функциите на растителните 
организми

– участва в беседа и актуализира знанията си за цветове, плодове и 
семена
– дава определение за размножителни органи
– посочва размножителни органи при мъхове, папрати и семенни 
растения
– рисува и означава частите на цвета
– описва шишарка, цвят, плод и семе 
– обяснява функциите им
– работи с изображения и модели на растителни органи
– използва информация от фиг. 3, 4, 5, стр. 41 – 42  в учебника
– изяснява значението на размножителните органи на растенията
– дава определение и сравнява процесите опрашване и оплождане
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

17. 9 с. 15. Наблюдаване 
на растителни 
органи

ПД
(ЛУ)

● извършва наблюдения в учебната 
лаборатория на растителни 
организми и структури 
● разчита схеми, таблици, графики, 
диаграми, представящи устройството 
и функциите на растителните 
организми
● регистрира резултати от 
наблюдението

– наблюдава растителни организми макроскопски или под лупа
– разпознава видоизменени органи
– извлича информация от фиг. 1, 2, 3, 4, 5, стр. 43, 44 в учебника
– разпознава различни видове листа
– следва инструкции
– регистрира резултати
– нанася резултати в таблица
– използва допълнителна информация

текущо оценяване:
проверка на знания с 
оценка
на практически 
умения 

18. 9 с. МНОГООБРАЗИЕ 
НА 
КОРМУСНИТЕ 
РАСТЕНИЯ. 
СПОРОВИ 
РАСТЕНИЯ
16. Мъхове и 
папрати

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери основни групи кормусни 
растения (мъхове, папрати)
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
споровите растения

– участва в беседа и отговаря на въпроси
– извлича информация от фиг. 1 и 2, стр. 45 в учебника за 
устройството на мъховете
– извлича информация от фиг. 3, стр. 45 в учебника за 
размножаването на мъховете 
– описва устройството на папратите, като извлича информацията от 
фиг. 4, стр. 46
– описва размножаването и развитието на мъховете и папратите
– сравнява кормуса на мъховете и папратите
– използва информация от приложение 1, стр. 47 в учебника, като 
назовава видове папрати и сравнява устройството на листата им
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

19. 10 с. СЕМЕННИ 
РАСТЕНИЯ
17. Голосеменни 
растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери основни групи  
голосеменни растения 

● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
голосеменните растения

– актуализира знанията си за семенните растения
– дава определение за семенни растения
– групира семенните растения според разположението на 
семепъпките и семената
– участва в беседа и отговаря на въпроси
– извлича информация от схеми на фиг. 1 и 2, стр. 48 в учебника за 
устройството и размножаването на голосеменните
– сравнява иглолистни и сагови растения
– изброява предимства на семенните растения пред споровите
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

20. 11 с. 18. Многообразие 
на голосеменните 
растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери голосеменни, растения
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
голосеменните организми

 – участва в беседа и отговаря на въпроси
– извлича информация от изображения в урока и приложение 2, стр. 
52 
– разпознава представители на голосеменните по съществени 
белези
– прави сбирка от шишарки и клонки на иглолистни
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка на 
практически умения 
за разпознаване и  
класификация 

21. 11 с. 19. 
Покритосеменни 
(цветни) растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери основни групи кормусни 
покритосеменни растения
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
покритосеменните растения

– актуализира знанията си за цветните растения
– участва в беседа и отговаря на въпроси
– дава определение за покритосеменни растения
– извлича информация от схеми на фиг. 1, стр. 53 в учебника за 
размножаването и развитието на покритосеменните
– обяснява двойното оплождане
– групира покритосеменните по зададен критерий
– извлича информация от таблица на стр. 54 в учебника и сравнява по 
съществени белези в устройството двусемеделни и едносемеделни рас-
тения

текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа със схеми и 
таблици

– изброява предимства на покритосеменните растения пред 
голосеменните и пред споровите растения
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
–  формулира кратко обобщение на наученото
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

19. 10 с. СЕМЕННИ 
РАСТЕНИЯ
17. Голосеменни 
растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери основни групи  
голосеменни растения 

● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
голосеменните растения

– актуализира знанията си за семенните растения
– дава определение за семенни растения
– групира семенните растения според разположението на 
семепъпките и семената
– участва в беседа и отговаря на въпроси
– извлича информация от схеми на фиг. 1 и 2, стр. 48 в учебника за 
устройството и размножаването на голосеменните
– сравнява иглолистни и сагови растения
– изброява предимства на семенните растения пред споровите
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

20. 11 с. 18. Многообразие 
на голосеменните 
растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери голосеменни, растения
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
голосеменните организми

 – участва в беседа и отговаря на въпроси
– извлича информация от изображения в урока и приложение 2, стр. 
52 
– разпознава представители на голосеменните по съществени 
белези
– прави сбирка от шишарки и клонки на иглолистни
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка на 
практически умения 
за разпознаване и  
класификация 

21. 11 с. 19. 
Покритосеменни 
(цветни) растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери основни групи кормусни 
покритосеменни растения
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
покритосеменните растения

– актуализира знанията си за цветните растения
– участва в беседа и отговаря на въпроси
– дава определение за покритосеменни растения
– извлича информация от схеми на фиг. 1, стр. 53 в учебника за 
размножаването и развитието на покритосеменните
– обяснява двойното оплождане
– групира покритосеменните по зададен критерий
– извлича информация от таблица на стр. 54 в учебника и сравнява по 
съществени белези в устройството двусемеделни и едносемеделни рас-
тения

текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа със схеми и 
таблици

– изброява предимства на покритосеменните растения пред 
голосеменните и пред споровите растения
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
–  формулира кратко обобщение на наученото



26

№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

22. 11 с. 20. Многообразие 
на двусемеделните 
растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери основни групи 
двусемеделни растения
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
двусемеделните растения

– участва в беседа и отговаря на въпроси за приспособяването на 
покритосеменните растения към живота на сушата 
–  изброява равнища на специализация на двусемеделните и дава 
примери
– изгражда описание на представител на двусемеделните растения 
по единен алгоритъм 
– извлича информация от изображения в приложение 3, стр. 57, 58 
в учебника 
– групира двусемеделните по зададен критерий
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за използване 
на алгоритъм

23. 12 с. 21. Многообразие 
на едносемеделните 
растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери основни групи кормусни 
едносемеделни растения
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
едносемеделните растения

– участва в беседа и отговаря на въпроси за произхода на 
едносемеделните растения 
–  изброява семейства на едносемеделни растения
– изгражда описание на представител на едносемеделните растения 
по единен алгоритъм 
– извлича информация от изображения в приложение 4, стр. 61 в 
учебника 
– групира едносемеделните по зададен критерий
– прилага наученото, за да реши зад. 2, стр. 60 в учебника
– търси информация за зърнените култури като храна на човека
– изготвя постер/презентация
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

писмена проверка 

проверка и оценка на 
умения за използване 
на алгоритъм

24. 12 с. 22. Многообразие 
на растенията

ПД
(ЛУ)

● извършва наблюдения 
в природата и в учебната 
лаборатория на растителни 
организми, структури и процеси, 
протичащи в растителните организми
● разпознава в текст или 
изображение представители на 
отделни таксони растения

– наблюдава цветове на растения 
– отговаря на въпроси
– прави схематични рисунки и означава части на цвета 
– разпознава принадлежност на растения от изучените семейства
– следва алгоритъм за работа
– групира растения по зададен критерий
– определя вида на иглолистни растения, като използва ключ за 
определяне
– планира дейности 
– работи с учебника и учебната тетрадка

текущо оценяване: 
проверка и оценка на 
практически умения
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

22. 11 с. 20. Многообразие 
на двусемеделните 
растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери основни групи 
двусемеделни растения
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
двусемеделните растения

– участва в беседа и отговаря на въпроси за приспособяването на 
покритосеменните растения към живота на сушата 
–  изброява равнища на специализация на двусемеделните и дава 
примери
– изгражда описание на представител на двусемеделните растения 
по единен алгоритъм 
– извлича информация от изображения в приложение 3, стр. 57, 58 
в учебника 
– групира двусемеделните по зададен критерий
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за използване 
на алгоритъм

23. 12 с. 21. Многообразие 
на едносемеделните 
растения

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери основни групи кормусни 
едносемеделни растения
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на растенията, 
устройството и функциите на 
едносемеделните растения

– участва в беседа и отговаря на въпроси за произхода на 
едносемеделните растения 
–  изброява семейства на едносемеделни растения
– изгражда описание на представител на едносемеделните растения 
по единен алгоритъм 
– извлича информация от изображения в приложение 4, стр. 61 в 
учебника 
– групира едносемеделните по зададен критерий
– прилага наученото, за да реши зад. 2, стр. 60 в учебника
– търси информация за зърнените култури като храна на човека
– изготвя постер/презентация
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

писмена проверка 

проверка и оценка на 
умения за използване 
на алгоритъм

24. 12 с. 22. Многообразие 
на растенията

ПД
(ЛУ)

● извършва наблюдения 
в природата и в учебната 
лаборатория на растителни 
организми, структури и процеси, 
протичащи в растителните организми
● разпознава в текст или 
изображение представители на 
отделни таксони растения

– наблюдава цветове на растения 
– отговаря на въпроси
– прави схематични рисунки и означава части на цвета 
– разпознава принадлежност на растения от изучените семейства
– следва алгоритъм за работа
– групира растения по зададен критерий
– определя вида на иглолистни растения, като използва ключ за 
определяне
– планира дейности 
– работи с учебника и учебната тетрадка

текущо оценяване: 
проверка и оценка на 
практически умения
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

25. 13 с. 23. Значение на 
растенията за 
природата и човека

С ● оценява значението на растенията 
за природата и за човека
● разпознава растителни ресурси, 
културни растения
● оценява значението на 
диворастящите растителни ресурси 
за човека
● групира културните растения 
според използването им от човека

– използва знания за представители на царство Растения 
– участва в беседа
– аргументира значението на растенията за природата и за човека 
– самостоятелно проучва информация
– решава задачи 
– попълва таблица
– отговаря на въпроси
– работи в екип
– изготвя и представя постер или презентация 
– използва и работи с електронни ресурси 

текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа със схеми и 
таблици
– работа в екип
– изработване и 
представяне на 
постер, презентация, 
модел

26. 13 с. Царство Растения П ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери основни групи кормусни 
растения (мъхове, папрати, 
голосеменни, покритосеменни)
● изяснява протичането на основни 
жизнени процеси в растенията
● описва устройството на 
кормусните растения и илюстрира с 
примери

– решава тестови задачи
– затвърждава ключови понятия
използва знания за организмите, за да решава задачи и казуси

текущо оценяване
(информативна, 
мотивационна 
оценка)

27. 14 с. ЦАРСТВО ГЪБИ 
24. Обща 
характеристика на 
гъбите

НЗ ● дефинира царство Гъби
● дефинира сапрофитно хранене
● назовава и разпознава върху 
изображение хифи, мицел, гуглести 
гъби
● проследява развитието на гъби с 
плодно тяло по схема

● царство Гъби
● сапрофитно хранене

– посочва съществени белези на гъбите
– рисува и означава гъбна клетка
– извлича информация от фиг. 1, 2, 3, 4, стр. 66, 67 
– описва хранене при гъбите
– сравнява сапрофитно и паразитно хранене
– разпознава върху схема хифи, мицел, плодно тяло
– описва размножаването и развитието на гъби
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка на 
практическа задача 
(зад. 4, стр. 67)

28. 14 с. 25. Многообразие 
на гъбите

НЗ ● назовава и разпознава върху 
изображение представители на 
мухълови, торбести и базидиеви гъби

– участва в беседа 
– групира гъбите по зададен критерий
– изброява класове гъби с важно значение за човека
– сравнява мухълови, торбести и базидиеви гъби по устройство на 
мицела и начина на размножаване 
– представя резултати
– извлича информация от изображения в приложение 5, стр. 70 в 
учебника 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка на 
практическа задача 
(зад. 2, стр. 69)
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

25. 13 с. 23. Значение на 
растенията за 
природата и човека

С ● оценява значението на растенията 
за природата и за човека
● разпознава растителни ресурси, 
културни растения
● оценява значението на 
диворастящите растителни ресурси 
за човека
● групира културните растения 
според използването им от човека

– използва знания за представители на царство Растения 
– участва в беседа
– аргументира значението на растенията за природата и за човека 
– самостоятелно проучва информация
– решава задачи 
– попълва таблица
– отговаря на въпроси
– работи в екип
– изготвя и представя постер или презентация 
– използва и работи с електронни ресурси 

текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа със схеми и 
таблици
– работа в екип
– изработване и 
представяне на 
постер, презентация, 
модел

26. 13 с. Царство Растения П ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери основни групи кормусни 
растения (мъхове, папрати, 
голосеменни, покритосеменни)
● изяснява протичането на основни 
жизнени процеси в растенията
● описва устройството на 
кормусните растения и илюстрира с 
примери

– решава тестови задачи
– затвърждава ключови понятия
използва знания за организмите, за да решава задачи и казуси

текущо оценяване
(информативна, 
мотивационна 
оценка)

27. 14 с. ЦАРСТВО ГЪБИ 
24. Обща 
характеристика на 
гъбите

НЗ ● дефинира царство Гъби
● дефинира сапрофитно хранене
● назовава и разпознава върху 
изображение хифи, мицел, гуглести 
гъби
● проследява развитието на гъби с 
плодно тяло по схема

● царство Гъби
● сапрофитно хранене

– посочва съществени белези на гъбите
– рисува и означава гъбна клетка
– извлича информация от фиг. 1, 2, 3, 4, стр. 66, 67 
– описва хранене при гъбите
– сравнява сапрофитно и паразитно хранене
– разпознава върху схема хифи, мицел, плодно тяло
– описва размножаването и развитието на гъби
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка на 
практическа задача 
(зад. 4, стр. 67)

28. 14 с. 25. Многообразие 
на гъбите

НЗ ● назовава и разпознава върху 
изображение представители на 
мухълови, торбести и базидиеви гъби

– участва в беседа 
– групира гъбите по зададен критерий
– изброява класове гъби с важно значение за човека
– сравнява мухълови, торбести и базидиеви гъби по устройство на 
мицела и начина на размножаване 
– представя резултати
– извлича информация от изображения в приложение 5, стр. 70 в 
учебника 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка на 
практическа задача 
(зад. 2, стр. 69)
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

29. 15 с. 26. Значение 
на гъбите за 
природата и за 
човека

НЗ ● изброява и описва заболявания 
при човека, причинени от 
представители на царството по 
алгоритъм (причинител – признаци – 
превенция).
● обосновава необходимостта 
от превенция на заболявания, 
причинени от представители на 
царство Гъби.
● назовава болести по растенията, 
причинени от паразитни гъби.

– обяснява значението на гъбите за природата и за човека
 – използва информацията от табл. 1, стр. 71 в учебника и описва 
заболявания при човека, причинени от паразитни гъби
– използва алгоритъм
– изразява мнение, обсъжда и дискутира необходимостта от 
превенция и използва информацията от табл. 2, стр. 72
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

30. 15 с. Царство Растения 
и царство Гъби

О ● обобщава и свързва наученото за 
растения и гъби по логичен начин
● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати
●  описва тялото на лишеи
●  изснява устройството на 
лишеите като взаимотоношение 
между представители на две групи 
организми – водорасли и гъби

– описва устройството на лишей
– сравнява растения и гъби по зададени критерии
– назовава изучени представители от царство Растения и царство 
Гъби
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за работа със 
схеми и таблици

31. 16 с. ЦАРСТВО 
ЖИВОТНИ
27. Обща 
характеристика на 
животните

НЗ ● дефинира царство Животни
● дефинира безгръбначни животни
● дефинира гръбначни животни
● дефинира животински тъкани
● описва и разпознава на схема 
тъкани в животинския организъм

● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● царство Животни
● безгръбначни  
животни
● гръбначни животни
● животински тъкани

– участва в беседа за актуализиране на знанията за устройството и 
основните жизнени процеси на животните
– изброява съществените белези на представителите на царство 
Животни
– групира животните според опората на тялото на безгръбначни и 
гръбначни
– описва особености в устройството на животинска клетка
– използва информация от фиг. 1, стр. 74 и табл. 2, стр. 75 
– разпознава животински тъкани
– различава животинските тъкани по местоположение, устройство 
и функции
– сравнява представители на царство Животни и на царство Гъби 
по зададени критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

29. 15 с. 26. Значение 
на гъбите за 
природата и за 
човека

НЗ ● изброява и описва заболявания 
при човека, причинени от 
представители на царството по 
алгоритъм (причинител – признаци – 
превенция).
● обосновава необходимостта 
от превенция на заболявания, 
причинени от представители на 
царство Гъби.
● назовава болести по растенията, 
причинени от паразитни гъби.

– обяснява значението на гъбите за природата и за човека
 – използва информацията от табл. 1, стр. 71 в учебника и описва 
заболявания при човека, причинени от паразитни гъби
– използва алгоритъм
– изразява мнение, обсъжда и дискутира необходимостта от 
превенция и използва информацията от табл. 2, стр. 72
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 
– формулира кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

30. 15 с. Царство Растения 
и царство Гъби

О ● обобщава и свързва наученото за 
растения и гъби по логичен начин
● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати
●  описва тялото на лишеи
●  изснява устройството на 
лишеите като взаимотоношение 
между представители на две групи 
организми – водорасли и гъби

– описва устройството на лишей
– сравнява растения и гъби по зададени критерии
– назовава изучени представители от царство Растения и царство 
Гъби
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за работа със 
схеми и таблици

31. 16 с. ЦАРСТВО 
ЖИВОТНИ
27. Обща 
характеристика на 
животните

НЗ ● дефинира царство Животни
● дефинира безгръбначни животни
● дефинира гръбначни животни
● дефинира животински тъкани
● описва и разпознава на схема 
тъкани в животинския организъм

● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● царство Животни
● безгръбначни  
животни
● гръбначни животни
● животински тъкани

– участва в беседа за актуализиране на знанията за устройството и 
основните жизнени процеси на животните
– изброява съществените белези на представителите на царство 
Животни
– групира животните според опората на тялото на безгръбначни и 
гръбначни
– описва особености в устройството на животинска клетка
– използва информация от фиг. 1, стр. 74 и табл. 2, стр. 75 
– разпознава животински тъкани
– различава животинските тъкани по местоположение, устройство 
и функции
– сравнява представители на царство Животни и на царство Гъби 
по зададени критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

32. 16 с. БЕЗГРЪБНАЧНИ 
ЖИВОТНИ
28. Тип Мешести. 
Многообразие на 
мешестите

НЗ ● дефинира тип Мешести
● описва и разпознава по 
съществени признаци тип Мешести
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на тип 
Мешести
● групира представители от типа 
като хидри, медузи и корали въз 
основа на съществени признаци и 
илюстрира с примери
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● мешести (хидри, 
медузи, корали)

– работи с обобщена информация със съществени белези на 
мешести
– описва основни жизнени процеси на мешестите
– извлича информация за устройството и процесите на мешестите 
от фиг. 1, 2, 3, 4, стр. 77, 78 в учебника
– посочва общи и различни белези на хидри, медузи и корали
– срявнява хидри, медузи и корали по зададени критерии
– нанася резултати от сравнението в таблица
– дава примери за мешести с различно местообитание
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа със схеми и 
таблици
– за обобщаване 

33. 17 с. 29. Обща 
характеристика на 
тип Плоски червеи, 
тип Кръгли червеи 
и тип Прешленести 
червеи

НЗ ● дефинира червеи
● описва и разпознава по 
съществени признаци трите типа 
червеи 
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на трите 
типа червеи
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при трите типа 
червеи
● групира представители от 
царството като плоски червеи, 
кръгли червеи и прешленести червеи 
въз основа на съществени признаци и 
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● червеи – работи с обобщена информация със съществени белези на 
червеите
– изброява типове червеи
– изброява зародишни пластове
– описва устройството на кожно-мускулната торба
– описва основни жизнени процеси на червеите
– извлича информация за устройството и процесите на червеите от 
фиг. 4, 5, стр. 81 в учебника
– посочва общи и различни белези на плоски, кръгли и прешленести 
червеи
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка 
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

32. 16 с. БЕЗГРЪБНАЧНИ 
ЖИВОТНИ
28. Тип Мешести. 
Многообразие на 
мешестите

НЗ ● дефинира тип Мешести
● описва и разпознава по 
съществени признаци тип Мешести
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на тип 
Мешести
● групира представители от типа 
като хидри, медузи и корали въз 
основа на съществени признаци и 
илюстрира с примери
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● мешести (хидри, 
медузи, корали)

– работи с обобщена информация със съществени белези на 
мешести
– описва основни жизнени процеси на мешестите
– извлича информация за устройството и процесите на мешестите 
от фиг. 1, 2, 3, 4, стр. 77, 78 в учебника
– посочва общи и различни белези на хидри, медузи и корали
– срявнява хидри, медузи и корали по зададени критерии
– нанася резултати от сравнението в таблица
– дава примери за мешести с различно местообитание
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
текущо оценяване 
(индивидуално и/или 
групово): проверка и 
оценка на умения за:
– работа със схеми и 
таблици
– за обобщаване 

33. 17 с. 29. Обща 
характеристика на 
тип Плоски червеи, 
тип Кръгли червеи 
и тип Прешленести 
червеи

НЗ ● дефинира червеи
● описва и разпознава по 
съществени признаци трите типа 
червеи 
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на трите 
типа червеи
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при трите типа 
червеи
● групира представители от 
царството като плоски червеи, 
кръгли червеи и прешленести червеи 
въз основа на съществени признаци и 
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● червеи – работи с обобщена информация със съществени белези на 
червеите
– изброява типове червеи
– изброява зародишни пластове
– описва устройството на кожно-мускулната торба
– описва основни жизнени процеси на червеите
– извлича информация за устройството и процесите на червеите от 
фиг. 4, 5, стр. 81 в учебника
– посочва общи и различни белези на плоски, кръгли и прешленести 
червеи
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка 
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

34. 17 с. 30. Многообразие 
на червеите

НЗ ● дефинира тип Плоски червеи
● дефинира тип Кръгли червеи
● дефинира тип Прешленести 
червеи
● групира представители на плоски, 
кръгли и прешленести червеи въз 
основа на съществени признаци и 
илюстрира с примери
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● червеи – плоски, 
кръгли, прешленести

– дава примери за плоски, кръгли и прешленести червеи
– сравнява представителите по зададени критерии
– извлича информация за устройството и процесите на 
представителите от трите типа червеи от фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стр. 
82, 83  в учебника
– посочва значението на червеите за природата и за човека
– срявнява  плоските, кръглите и прещленестите червеи по зададени 
критерии
– обяснява връзката между начин на живот и особености в 
устройството на паразитните червеи
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
проверка и оценка

35. 18 с. ТИП 
ЧЛЕНЕСТОНОГИ
31. Обща 
характеристика на 
членестоногите

НЗ ● дефинира тип Членестоноги
● описва и разпознава по 
съществени признаци тип 
Членестоноги
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на тип 
Членестоноги
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи на членестоногите
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● членестоноги – участва в беседа и актуализира знанията си за членестоногите
– работи с обобщена информация със съществени белези на 
членестоногите
– извлича информация от диаграмата на фиг. 1, стр. 84 за 
многообразието на членестоногите
– изброява основните класове члевестоноги
– описва устройството на тялото и основни жизнени процеси на 
членестоногите
– извлича информация за устройството и процесите на 
членестоногите от фиг. 2, 3, 4, 5, стр. 84, 85  в учебника
– сравнява червеи и членестоноги по зададени критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

36. 18 с. 32. Клас 
Ракообразни. 
Клас Паякообразни

НЗ ● дефинира клас Ракообразни
● дефинира клас Паякообразни
● описва и разпознава по 
съществени признаци клас 
Ракообразни и клас Паякообразни
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на клас 
Ракообразни и клас Паякообразни
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи на ракообразни и 
паякообразни

● ракообразни
● паякообразни

– работи с обобщена информация със съществени белези на 
ракообразните и паякообразните
– описва по единен алгоритъм представители на ракообразни и 
паякообразни
– сравнява по съществени белези представители на ракообразните 
и паякообразните
– описва развитието на ракообразни и паякообразни
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

34. 17 с. 30. Многообразие 
на червеите

НЗ ● дефинира тип Плоски червеи
● дефинира тип Кръгли червеи
● дефинира тип Прешленести 
червеи
● групира представители на плоски, 
кръгли и прешленести червеи въз 
основа на съществени признаци и 
илюстрира с примери
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● червеи – плоски, 
кръгли, прешленести

– дава примери за плоски, кръгли и прешленести червеи
– сравнява представителите по зададени критерии
– извлича информация за устройството и процесите на 
представителите от трите типа червеи от фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стр. 
82, 83  в учебника
– посочва значението на червеите за природата и за човека
– срявнява  плоските, кръглите и прещленестите червеи по зададени 
критерии
– обяснява връзката между начин на живот и особености в 
устройството на паразитните червеи
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
проверка и оценка

35. 18 с. ТИП 
ЧЛЕНЕСТОНОГИ
31. Обща 
характеристика на 
членестоногите

НЗ ● дефинира тип Членестоноги
● описва и разпознава по 
съществени признаци тип 
Членестоноги
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на тип 
Членестоноги
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи на членестоногите
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● членестоноги – участва в беседа и актуализира знанията си за членестоногите
– работи с обобщена информация със съществени белези на 
членестоногите
– извлича информация от диаграмата на фиг. 1, стр. 84 за 
многообразието на членестоногите
– изброява основните класове члевестоноги
– описва устройството на тялото и основни жизнени процеси на 
членестоногите
– извлича информация за устройството и процесите на 
членестоногите от фиг. 2, 3, 4, 5, стр. 84, 85  в учебника
– сравнява червеи и членестоноги по зададени критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

36. 18 с. 32. Клас 
Ракообразни. 
Клас Паякообразни

НЗ ● дефинира клас Ракообразни
● дефинира клас Паякообразни
● описва и разпознава по 
съществени признаци клас 
Ракообразни и клас Паякообразни
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на клас 
Ракообразни и клас Паякообразни
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи на ракообразни и 
паякообразни

● ракообразни
● паякообразни

– работи с обобщена информация със съществени белези на 
ракообразните и паякообразните
– описва по единен алгоритъм представители на ракообразни и 
паякообразни
– сравнява по съществени белези представители на ракообразните 
и паякообразните
– описва развитието на ракообразни и паякообразни
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

● групира представители на клас 
Ракообразни и клас Паякообразни 
въз основа на съществени признаци 
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

37. 19 с. 33. Клас Насекоми НЗ ● дефинира клас Насекоми
● описва и разпознава по 
съществени признаци клас 
Насекоми
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на клас 
Насекоми
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи на насекоми
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● насекоми – работи с обобщена информация със съществени белези на 
насекомите
– описва устройството и жизнените процеси на насекомите
– описва развитието на насекомите
– сравнява пълна и непълна метаморфоза
– обяснява причините за различията в устройството на насекомите
– планира дейности
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

38. 19 с. 34. Значение на 
насекомите в 
природата и за 
човека

НЗ ● оценява значението на 
насекомите в природата и за човека

– участва в беседа 
– обяснява значението на насекомите за природата и за човека
– прогнозира последствия за природата и за човека от изчезването 
на насекомите
– изброява насекоми вредители
– усъвършенства умения за презентиране  
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
проверка и оценка 
на практически 
умения за правене 
и представяне на 
презентация/постер 

39. 20 с. 35. Многообразие 
на членестоногите

НЗ ● групира представители на 
членестоногите като ракообразни, 
паякообразни и насекоми въз 
основа на съществени признаци и 
илюстрира с примери
● назовава и посочва върху 
изображение представители на клас 
Ракообразни, клас Паякообразни и 
клас Насекоми

– дава примери за ракообразни, паякообразни и насекоми
– сравнява представителите по зададени критерии
– извлича информация от приложения 6, 7, стр. 93, 95  в учебника 
за представители на членестоногите
– сравнява ракообразни, паякообразни и членестоноги по зададени 
критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

● групира представители на клас 
Ракообразни и клас Паякообразни 
въз основа на съществени признаци 
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

37. 19 с. 33. Клас Насекоми НЗ ● дефинира клас Насекоми
● описва и разпознава по 
съществени признаци клас 
Насекоми
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на клас 
Насекоми
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи на насекоми
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● насекоми – работи с обобщена информация със съществени белези на 
насекомите
– описва устройството и жизнените процеси на насекомите
– описва развитието на насекомите
– сравнява пълна и непълна метаморфоза
– обяснява причините за различията в устройството на насекомите
– планира дейности
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

38. 19 с. 34. Значение на 
насекомите в 
природата и за 
човека

НЗ ● оценява значението на 
насекомите в природата и за човека

– участва в беседа 
– обяснява значението на насекомите за природата и за човека
– прогнозира последствия за природата и за човека от изчезването 
на насекомите
– изброява насекоми вредители
– усъвършенства умения за презентиране  
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
проверка и оценка 
на практически 
умения за правене 
и представяне на 
презентация/постер 

39. 20 с. 35. Многообразие 
на членестоногите

НЗ ● групира представители на 
членестоногите като ракообразни, 
паякообразни и насекоми въз 
основа на съществени признаци и 
илюстрира с примери
● назовава и посочва върху 
изображение представители на клас 
Ракообразни, клас Паякообразни и 
клас Насекоми

– дава примери за ракообразни, паякообразни и насекоми
– сравнява представителите по зададени критерии
– извлича информация от приложения 6, 7, стр. 93, 95  в учебника 
за представители на членестоногите
– сравнява ракообразни, паякообразни и членестоноги по зададени 
критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото



38

№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

40. 20 с. 36. Тип Мекотели НЗ ● дефинира тип Мекотели
● описва и разпознава по 
съществени признаци тип 
Мекотели
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на тип 
Мекотели
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи на мекотелите
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● мекотели 
(охлюви, миди, 
главоноги)

– работи с обобщена информация със съществени белези на 
мекотелите
– описва устройството и жизнените процеси на мекотелите
– групира мекотелите в класове: миди охлюви, главоноги
– работи с изображения и модели
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

41. 21 с. 37. Многообразие 
на мекотелите

НЗ ● групира представители на тип 
Мекотелите като миди, охлюви и 
главоноги въз основа на съществени 
признаци и илюстрира с примери
● назовава и посочва върху 
изображение представители на клас 
Миди, клас Охлюви и клас Главоноги
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

– дава примери за охлюви, миди и главоноги
– сравнява представителите по зададени критерии
– извлича информация от приложение 8, стр. 100  в учебника за 
представители на мекотелите
– прави проучване (зад. 3, стр. 99)
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

42. 21 с. 38. Паразитни 
безгъбначни 
животни. 
Заболявания на 
човека, причинени 
от тях

НЗ ● оценява значението на 
безгръбначните животни в природата 
и за човека
● изброява и описва заболявания 
при човека, причинени от 
представители на безгръбначните 
животни по алгоритъм (причинител – 
признаци – превенция)

– участва в беседа 
– използва информацията от табл. 1, стр. 102 в учебника и описва 
заболявания при човека причинени от паразитни безгръбначни
– използва алгоритъм
– изразява мнение, обсъжда и дискутира необходимостта от 
превенция и използва информацията от табл. 2, стр. 102
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 
– прави кратко обобщение 
на наученото  

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

40. 20 с. 36. Тип Мекотели НЗ ● дефинира тип Мекотели
● описва и разпознава по 
съществени признаци тип 
Мекотели
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на тип 
Мекотели
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи на мекотелите
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

● мекотели 
(охлюви, миди, 
главоноги)

– работи с обобщена информация със съществени белези на 
мекотелите
– описва устройството и жизнените процеси на мекотелите
– групира мекотелите в класове: миди охлюви, главоноги
– работи с изображения и модели
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

41. 21 с. 37. Многообразие 
на мекотелите

НЗ ● групира представители на тип 
Мекотелите като миди, охлюви и 
главоноги въз основа на съществени 
признаци и илюстрира с примери
● назовава и посочва върху 
изображение представители на клас 
Миди, клас Охлюви и клас Главоноги
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

– дава примери за охлюви, миди и главоноги
– сравнява представителите по зададени критерии
– извлича информация от приложение 8, стр. 100  в учебника за 
представители на мекотелите
– прави проучване (зад. 3, стр. 99)
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

42. 21 с. 38. Паразитни 
безгъбначни 
животни. 
Заболявания на 
човека, причинени 
от тях

НЗ ● оценява значението на 
безгръбначните животни в природата 
и за човека
● изброява и описва заболявания 
при човека, причинени от 
представители на безгръбначните 
животни по алгоритъм (причинител – 
признаци – превенция)

– участва в беседа 
– използва информацията от табл. 1, стр. 102 в учебника и описва 
заболявания при човека причинени от паразитни безгръбначни
– използва алгоритъм
– изразява мнение, обсъжда и дискутира необходимостта от 
превенция и използва информацията от табл. 2, стр. 102
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 
– прави кратко обобщение 
на наученото  

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

43. 22 с. Безгръбначни 
животни 

О ● обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин
● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати.
● затвърждава знанията си 
за устройството и функциите на 
изучените безгръбначни животни
● изяснява значението на 
безгръбначните животни за човека и 
за природата
● аргументира необходимостта 
от спазване на хигиенни правила и 
съвети за превенция и укрепване на 
здравето на човека

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
–  изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за работа със 
схеми и таблици

44. 22 с. Безгръбначни 
животни

У ● затвърждава знания за 
устройството и основните жизнени 
процеси на безгръбначните животни
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

– използва знания за безгръбначните животни, за да решава задачи 
и казуси
– проследява усложняването на системите от органи при 
безгръбначните животни и представя схематично

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

45. 23 с. 39. Безгръбначни 
животни

КО ● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати и основните понятия 

– решава тестови задачи с избираем отговор и с кратък свободен 
отговор

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка 

46. 23 с. ТИП ХОРДОВИ 
40. Обща 
характеристика 
на гръбначните 
животни

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци даден 
надклас/клас гръбначни животни
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на основни 
таксони
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при основни 
таксони гръбначни животни

– участва в беседа и актуализира знания за гръбначните животни 
– работи с обобщена информация със съществени белези на тип 
хордови
– извлича информация от схемата на фиг. 1, стр. 106 за произхода 
на гръбначните животни
– сравнява по съществени белези безгръбначни и гръбначни 
животни
– нанася резултати в таблица
– описва устройството и жизнените процеси на гръбначните 
животни
– групира гръбначните животни
– наблюдава фиг. 4, стр. 107 и коментира многообразието на 
гръбначните животни
– изгражда схема, с която представя класификацията на хордовите 
животни
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

43. 22 с. Безгръбначни 
животни 

О ● обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин
● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати.
● затвърждава знанията си 
за устройството и функциите на 
изучените безгръбначни животни
● изяснява значението на 
безгръбначните животни за човека и 
за природата
● аргументира необходимостта 
от спазване на хигиенни правила и 
съвети за превенция и укрепване на 
здравето на човека

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
–  изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за работа със 
схеми и таблици

44. 22 с. Безгръбначни 
животни

У ● затвърждава знания за 
устройството и основните жизнени 
процеси на безгръбначните животни
● разчита схеми, таблици, 
графики, диаграми, представящи 
класификацията на животните, 
устройството и функциите на 
животинските организми

– използва знания за безгръбначните животни, за да решава задачи 
и казуси
– проследява усложняването на системите от органи при 
безгръбначните животни и представя схематично

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

45. 23 с. 39. Безгръбначни 
животни

КО ● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати и основните понятия 

– решава тестови задачи с избираем отговор и с кратък свободен 
отговор

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка 

46. 23 с. ТИП ХОРДОВИ 
40. Обща 
характеристика 
на гръбначните 
животни

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци даден 
надклас/клас гръбначни животни
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на основни 
таксони
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при основни 
таксони гръбначни животни

– участва в беседа и актуализира знания за гръбначните животни 
– работи с обобщена информация със съществени белези на тип 
хордови
– извлича информация от схемата на фиг. 1, стр. 106 за произхода 
на гръбначните животни
– сравнява по съществени белези безгръбначни и гръбначни 
животни
– нанася резултати в таблица
– описва устройството и жизнените процеси на гръбначните 
животни
– групира гръбначните животни
– наблюдава фиг. 4, стр. 107 и коментира многообразието на 
гръбначните животни
– изгражда схема, с която представя класификацията на хордовите 
животни
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

47. 24 с. 41. Обща 
характеристика на 
надклас Риби 

НЗ ● дефинира понятие риби
● описва, посочва върху 
изображение и разпознава 
по съществени признаци 
представители от надклас Риби
● назовава, посочва върху 
изображение органи и системи при 
рибите
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при основни 
рибите.● сравнява по съществени 
признаци хрущялни и костни риби

● риби – участва в беседа и актуализира знания за рибите 
– работи с обобщена информация със съществени белези на 
надклас Риби
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, стр. 108 в 
учебника за устройството и жизнените процеси на рибите
– изброява приспособления на рибите за живота във водната среда
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
– прави схема на кръвоносната система
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
оценка на 
практически умения 
за изграждане на 
схема 

48. 24 с. 42. Многообразие 
на рибите

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци хрущялни и 
костни риби
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери представители на 
хрущялни и костни риби
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при хрущялни и 
костни риби
● сравнява по съществени признаци 
хрущялни и костни риби

● хрущялни риби
● костни риби

– групира рибите в класове (Хрущялни и Костни)
– работи с обобщена информация със съществени белези на 
надкласове Хрущялни и Костни риби
– описва представители на хрущялните и костните риби по единен 
алгоритъм
– сравнява хрущялни и костни риби по съществени белези
– планира дейности
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото извършва 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

49. 25 с. 43. Многообразие 
на костните риби

ПД
(ЗП)

● оценява значението на рибите в 
природата и за човека
● описва и илюстрира с примери 
биоразнообразие на рибите в 
България 
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на надклас 
Риби

– търси и представя информация за най-многобройните разреди 
костни риби, за сладководни риби, проходни риби, застрашени и 
записани в Червената книга на България, за значението на рибите 
за природата и за човека
– изразява мнение, обсъжда и дискутира кои човешки дейности 
допринасят за намаляване на числеността на някои видове риби
– използва информация от допълнителни рубрики и приложение 9,  
стр. 113 в учебника
– предлага и аргументира мерки за опазване на биоразнообра– 
зието на рибите
– прави и представя постер/презентация
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 

текущо оценяване: 
проверка и оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

47. 24 с. 41. Обща 
характеристика на 
надклас Риби 

НЗ ● дефинира понятие риби
● описва, посочва върху 
изображение и разпознава 
по съществени признаци 
представители от надклас Риби
● назовава, посочва върху 
изображение органи и системи при 
рибите
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при основни 
рибите.● сравнява по съществени 
признаци хрущялни и костни риби

● риби – участва в беседа и актуализира знания за рибите 
– работи с обобщена информация със съществени белези на 
надклас Риби
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, стр. 108 в 
учебника за устройството и жизнените процеси на рибите
– изброява приспособления на рибите за живота във водната среда
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
– прави схема на кръвоносната система
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
оценка на 
практически умения 
за изграждане на 
схема 

48. 24 с. 42. Многообразие 
на рибите

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци хрущялни и 
костни риби
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери представители на 
хрущялни и костни риби
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при хрущялни и 
костни риби
● сравнява по съществени признаци 
хрущялни и костни риби

● хрущялни риби
● костни риби

– групира рибите в класове (Хрущялни и Костни)
– работи с обобщена информация със съществени белези на 
надкласове Хрущялни и Костни риби
– описва представители на хрущялните и костните риби по единен 
алгоритъм
– сравнява хрущялни и костни риби по съществени белези
– планира дейности
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото извършва 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

49. 25 с. 43. Многообразие 
на костните риби

ПД
(ЗП)

● оценява значението на рибите в 
природата и за човека
● описва и илюстрира с примери 
биоразнообразие на рибите в 
България 
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на надклас 
Риби

– търси и представя информация за най-многобройните разреди 
костни риби, за сладководни риби, проходни риби, застрашени и 
записани в Червената книга на България, за значението на рибите 
за природата и за човека
– изразява мнение, обсъжда и дискутира кои човешки дейности 
допринасят за намаляване на числеността на някои видове риби
– използва информация от допълнителни рубрики и приложение 9,  
стр. 113 в учебника
– предлага и аргументира мерки за опазване на биоразнообра– 
зието на рибите
– прави и представя постер/презентация
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 

текущо оценяване: 
проверка и оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

50. 25 с. 44. Обща 
характеристика на 
клас Земноводни

НЗ ● дефинира понятие земноводни
● описва, посочва върху 
изображение и разпознава 
по съществени признаци 
представители на клас Земноводни
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери представители на 
земноводните
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при земноводните
● сравнява по съществени признаци 
риби и земноводни

● земноводни
(безопашати, опашати)

– участва в беседа и актуализира знания за земноводните
– работи с обобщена информация със съществени белези на клас 
Земноводни
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, стр. 114, 115 
в учебника за устройството и жизнените процеси на земноводните
– изброява приспособления на земноводните за живота във водната 
и сухоземната среда
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
– прави схема на кръвоносната система
– сравнява жизнените процеси при рибите, поповите лъжички и 
жабите
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

51. 26 с. 45. Обща 
характеристика на 
клас Влечуги

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци клас Влечуги
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на влечугите
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при влечуги
● сравнява по съществени признаци 
риби, земноводни и влечуги
● проследява в еволюционен ред 
риби, земноводни и влечуги

● влечуги (гущери, 
змии, костенурки, 
крокодили)

– участва в беседа и актуализира знания за влечугите
– работи с обобщена информация със съществени белези на клас 
Влечуги
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, стр. 116, 117 
в учебника за устройството и жизнените процеси на влечугите
– изброява приспособления на влечугите за живота на сушата
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
– прави схема на кръвоносната система
– сравнява по устройство и жизнени процеси рибите, земноводните 
и влечугите
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

52. 26 с. 46. Многообразие 
на земноводните и 
влечугите

ПД
(ЗП)

● оценява значението на 
земноводните и влечугите в 
природата и за човека
● описва и илюстрира с примери 
биоразнообразието на земноводни и 
влечуги в България
 

– търси и представя информация за най-разпространените 
земноводни и влечуги, за представители на земноводни и влечуги, 
за отровните змии и оказване на помощ при ухапане от змия, за 
поведението на земноводните и влечугите, за значението им за 
природата и за човека, за разцвета на влечугите през мезозойска 
ера, застрашени и записани в Червената книга на България 
земноводни и влечуги
– изразява мнение, обсъжда и дискутира кои човешки дейности 
допринасят за намаляване на числеността на земноводните и 
влечугите
– използва информация от допълнителни рубрики и приложение 10 
и 11, стр. 119 и 121 в учебника
– изброява и описва правила за оказване на първа помощ при 
ухапване от змия
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

50. 25 с. 44. Обща 
характеристика на 
клас Земноводни

НЗ ● дефинира понятие земноводни
● описва, посочва върху 
изображение и разпознава 
по съществени признаци 
представители на клас Земноводни
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери представители на 
земноводните
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при земноводните
● сравнява по съществени признаци 
риби и земноводни

● земноводни
(безопашати, опашати)

– участва в беседа и актуализира знания за земноводните
– работи с обобщена информация със съществени белези на клас 
Земноводни
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, стр. 114, 115 
в учебника за устройството и жизнените процеси на земноводните
– изброява приспособления на земноводните за живота във водната 
и сухоземната среда
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
– прави схема на кръвоносната система
– сравнява жизнените процеси при рибите, поповите лъжички и 
жабите
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

51. 26 с. 45. Обща 
характеристика на 
клас Влечуги

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци клас Влечуги
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на влечугите
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при влечуги
● сравнява по съществени признаци 
риби, земноводни и влечуги
● проследява в еволюционен ред 
риби, земноводни и влечуги

● влечуги (гущери, 
змии, костенурки, 
крокодили)

– участва в беседа и актуализира знания за влечугите
– работи с обобщена информация със съществени белези на клас 
Влечуги
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, стр. 116, 117 
в учебника за устройството и жизнените процеси на влечугите
– изброява приспособления на влечугите за живота на сушата
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
– прави схема на кръвоносната система
– сравнява по устройство и жизнени процеси рибите, земноводните 
и влечугите
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

52. 26 с. 46. Многообразие 
на земноводните и 
влечугите

ПД
(ЗП)

● оценява значението на 
земноводните и влечугите в 
природата и за човека
● описва и илюстрира с примери 
биоразнообразието на земноводни и 
влечуги в България
 

– търси и представя информация за най-разпространените 
земноводни и влечуги, за представители на земноводни и влечуги, 
за отровните змии и оказване на помощ при ухапане от змия, за 
поведението на земноводните и влечугите, за значението им за 
природата и за човека, за разцвета на влечугите през мезозойска 
ера, застрашени и записани в Червената книга на България 
земноводни и влечуги
– изразява мнение, обсъжда и дискутира кои човешки дейности 
допринасят за намаляване на числеността на земноводните и 
влечугите
– използва информация от допълнителни рубрики и приложение 10 
и 11, стр. 119 и 121 в учебника
– изброява и описва правила за оказване на първа помощ при 
ухапване от змия
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

53. 27 с. 47. Обща 
характеристика на 
клан Птици

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци клас Птици
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на птиците
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при птици
● сравнява по съществени признаци 
риби, земноводни, влечуги и птици
● проследява в еволюционен ред 
риби, земноводни, влечуги и птици

● птици (бягащи, 
плаващи, летящи)

– участва в беседа и актуализира знания за птиците
– работи с обобщена информация със съществени белези на клас 
Птици
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, стр. 122, 
123 в учебника за устройството и жизнените процеси на птиците
– изброява приспособления на птиците за летене
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
– прави схема на кръвоносната система
– сравнява по устройство и жизнени процеси рибите, земноводните, 
влечугите и птиците
– обяснява как се поддържа постоянната телесна температура на 
птиците
– планира дейности
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

54. 27 с. 48. Многообразие 
на птиците

ПД
(ЗП)

● оценява значението на птиците в 
природата и за човека
● описва и илюстрира с примери 
биоразнообразието на птиците в 
България
●  сравнява по съществени признаци 
бягащи, плаващи и летящи птици
● свързва състоянието на околната 
среда и представители на различните 
царства организми с дейностите на 
човека  

– търси и представя информация за най-многобройните разреди 
птици, за многообразието на птиците, за миграциите на птиците, за 
застрашените и записани в Червената книга на България птици, за 
значението на птиците за природата и за човека
– изразява мнение, обсъжда и дискутира кои човешки дейности 
допринасят за намаляване на числеността на птиците
– използва информация от допълнителни рубрики и приложение 12,  
стр. 126 в учебника
– предлага и аргументира мерки за опазване на птиците
– прави и представя постер/презентация
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване

55. 28 с. 49. Обща 
характеристика на 
клас Бозайници

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци клас 
Бозайници
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери представители на 
бозайници

● бозайници (торбести, 
плацентни)

– участва в беседа и актуализира знания за бозайниците
– работи с обобщена информация със съществени белези на клас 
Бозайници
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, стр. 
127, 128, 129 в учебника за устройството и жизнените процеси на 
птиците
– изброява приспособления на бозайниците, които им осигуряват 
широко разпространение
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

53. 27 с. 47. Обща 
характеристика на 
клан Птици

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци клас Птици
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на птиците
● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при птици
● сравнява по съществени признаци 
риби, земноводни, влечуги и птици
● проследява в еволюционен ред 
риби, земноводни, влечуги и птици

● птици (бягащи, 
плаващи, летящи)

– участва в беседа и актуализира знания за птиците
– работи с обобщена информация със съществени белези на клас 
Птици
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, стр. 122, 
123 в учебника за устройството и жизнените процеси на птиците
– изброява приспособления на птиците за летене
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
– прави схема на кръвоносната система
– сравнява по устройство и жизнени процеси рибите, земноводните, 
влечугите и птиците
– обяснява как се поддържа постоянната телесна температура на 
птиците
– планира дейности
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

54. 27 с. 48. Многообразие 
на птиците

ПД
(ЗП)

● оценява значението на птиците в 
природата и за човека
● описва и илюстрира с примери 
биоразнообразието на птиците в 
България
●  сравнява по съществени признаци 
бягащи, плаващи и летящи птици
● свързва състоянието на околната 
среда и представители на различните 
царства организми с дейностите на 
човека  

– търси и представя информация за най-многобройните разреди 
птици, за многообразието на птиците, за миграциите на птиците, за 
застрашените и записани в Червената книга на България птици, за 
значението на птиците за природата и за човека
– изразява мнение, обсъжда и дискутира кои човешки дейности 
допринасят за намаляване на числеността на птиците
– използва информация от допълнителни рубрики и приложение 12,  
стр. 126 в учебника
– предлага и аргументира мерки за опазване на птиците
– прави и представя постер/презентация
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване

55. 28 с. 49. Обща 
характеристика на 
клас Бозайници

НЗ ● описва, посочва върху 
изображение и разпознава по 
съществени признаци клас 
Бозайници
● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира 
с примери представители на 
бозайници

● бозайници (торбести, 
плацентни)

– участва в беседа и актуализира знания за бозайниците
– работи с обобщена информация със съществени белези на клас 
Бозайници
– извлича информация от схемите на фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, стр. 
127, 128, 129 в учебника за устройството и жизнените процеси на 
птиците
– изброява приспособления на бозайниците, които им осигуряват 
широко разпространение
– описва по единен алгоритъм устройство на системи и функция
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при основни 
бозайниците
● сравнява по съществени признаци 
риби, земноводни, влечуги, птици и 
бозайници
● проследява в еволюционен ред 
основните групи гръбначни животни

– прави схема на кръвоносната система
– сравнява по устройство и жизнени процеси рибите, земноводните, 
влечугите, птиците и бозайниците
– обяснява как се поддържа постоянната телесна температура на 
птиците
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

56. 28 с. 50. Многообразие 
на бозайниците

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на торбести 
и плацентни бозайници
● описва и илюстрира с примери 
представители на торбести и 
плацентни бозайници 
● оценява значението на 
гръбначните животни в природата и 
за човека

– групира бозайниците в подкласове (Първични, Низши, Визши)
– работи с обобщена информация със съществени белези на 
подкласове бозайници 
– описва представители на първичните, низшите и висшите 
бозайници по единен алгоритъм
– сравнява представители на на първичните, низшите и висшите 
бозайници по зададен критерий
– използва информация от допълнителни рубрики и приложение 
№ 13, стр. 133 в учебника
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото 

57. 29 с. Хордови животни О ● затвърждава знания за 
устройството и процесите на 
гръбначните животни
● разчита схеми, таблици, графики, 
диаграми, представящи класификация-
та на животните, устройството и функ-
циите на животинските организми
● сравнява по съществени признаци 
риби, земноводни, влечуги, птици и 
бозайници
● проследява в еволюционен ред 
основните групи гръбначни животни

– използва знания за гръбначните животни, за да решава задачи и 
казуси
– подрежда таксоните гръбначни животни в еволюционен ред
– проследява усложняването на функционалните системи при 
гръбначните животни и представя схематично

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

58. 29 с. Хордови животни У ● обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин
● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати
● затвърждава знанията си 
за устройството и функциите на 
изучените гръбначни животни
● изяснява значението на 
гръбначните животни за човека и за 
природата

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
– изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за работа със 
схеми и таблици
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

● описва на структурно-
функционална основа органи и 
системи от органи при основни 
бозайниците
● сравнява по съществени признаци 
риби, земноводни, влечуги, птици и 
бозайници
● проследява в еволюционен ред 
основните групи гръбначни животни

– прави схема на кръвоносната система
– сравнява по устройство и жизнени процеси рибите, земноводните, 
влечугите, птиците и бозайниците
– обяснява как се поддържа постоянната телесна температура на 
птиците
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

56. 28 с. 50. Многообразие 
на бозайниците

НЗ ● назовава, посочва върху 
изображение и илюстрира с 
примери представители на торбести 
и плацентни бозайници
● описва и илюстрира с примери 
представители на торбести и 
плацентни бозайници 
● оценява значението на 
гръбначните животни в природата и 
за човека

– групира бозайниците в подкласове (Първични, Низши, Визши)
– работи с обобщена информация със съществени белези на 
подкласове бозайници 
– описва представители на първичните, низшите и висшите 
бозайници по единен алгоритъм
– сравнява представители на на първичните, низшите и висшите 
бозайници по зададен критерий
– използва информация от допълнителни рубрики и приложение 
№ 13, стр. 133 в учебника
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото 

57. 29 с. Хордови животни О ● затвърждава знания за 
устройството и процесите на 
гръбначните животни
● разчита схеми, таблици, графики, 
диаграми, представящи класификация-
та на животните, устройството и функ-
циите на животинските организми
● сравнява по съществени признаци 
риби, земноводни, влечуги, птици и 
бозайници
● проследява в еволюционен ред 
основните групи гръбначни животни

– използва знания за гръбначните животни, за да решава задачи и 
казуси
– подрежда таксоните гръбначни животни в еволюционен ред
– проследява усложняването на функционалните системи при 
гръбначните животни и представя схематично

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

58. 29 с. Хордови животни У ● обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин
● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати
● затвърждава знанията си 
за устройството и функциите на 
изучените гръбначни животни
● изяснява значението на 
гръбначните животни за човека и за 
природата

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
– изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за работа със 
схеми и таблици
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

58. 29 с. Хордови животни У ● свързва състоянието на околната 
среда и представители на различните 
царства организми със здравето и с 
дейностите на човека

59. 30 с. 51. Гръбначни 
животни

КО ● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати и основните понятия 

– решава тестови задачи с избираем отговор и с кратък свободен 
отговор

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка 

ІІІ. Устойчиво развитие и здравословен начин на живот Ученикът:       

60. 30 с. 52. Роля на 
организмите в 
кръговрата на 
веществата

НЗ ● използва знания за царства 
Монера, Протиста, Гъби, Растения 
и Животни за аргументиране на 
дейности на човека въз основа 
на научни факти и прогнозиране 
на възможни последствия върху 
личното и общественото здраве

– обяснява значението на растенията за живота на Земята
– обяснява значението на животните за природата
– описва връзката между хранителнте равнища
– моделира хранителна верига
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото извършва

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка

61. 31 с. 53. Взаимоотно-
шения между 
организмите в 
природата

НЗ ● използва знания за царства 
Монера, Протиста, Растения, Гъби 
и Животни за аргументиране на 
дейности на човека въз основа 
на научни факти и прогнозиране 
на възможни последствия върху 
личното и общественото здраве

– описва взаимоотношения между организмите 
– дава примери за взаимоотношения между организмите
– планира дейности
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка

62. 31 с. 54. Биораз но обра-
зие на организ мите 
в България

С ● описва и илюстрира с примери 
биоразнообразието и основните 
категории защитени природни обекти 
в България
● дискутира проблеми и прилага 
правила, свързани с опазване на 
биоразнообразието и природната 
среда 
● проучва (чрез различни източници 
на информация) и изработва 
проекти по теми, свързани с 
биоразнообразието на България 

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
– изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

58. 29 с. Хордови животни У ● свързва състоянието на околната 
среда и представители на различните 
царства организми със здравето и с 
дейностите на човека

59. 30 с. 51. Гръбначни 
животни

КО ● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати и основните понятия 

– решава тестови задачи с избираем отговор и с кратък свободен 
отговор

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка 

ІІІ. Устойчиво развитие и здравословен начин на живот Ученикът:       

60. 30 с. 52. Роля на 
организмите в 
кръговрата на 
веществата

НЗ ● използва знания за царства 
Монера, Протиста, Гъби, Растения 
и Животни за аргументиране на 
дейности на човека въз основа 
на научни факти и прогнозиране 
на възможни последствия върху 
личното и общественото здраве

– обяснява значението на растенията за живота на Земята
– обяснява значението на животните за природата
– описва връзката между хранителнте равнища
– моделира хранителна верига
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение 
на наученото извършва

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка

61. 31 с. 53. Взаимоотно-
шения между 
организмите в 
природата

НЗ ● използва знания за царства 
Монера, Протиста, Растения, Гъби 
и Животни за аргументиране на 
дейности на човека въз основа 
на научни факти и прогнозиране 
на възможни последствия върху 
личното и общественото здраве

– описва взаимоотношения между организмите 
– дава примери за взаимоотношения между организмите
– планира дейности
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка

62. 31 с. 54. Биораз но обра-
зие на организ мите 
в България

С ● описва и илюстрира с примери 
биоразнообразието и основните 
категории защитени природни обекти 
в България
● дискутира проблеми и прилага 
правила, свързани с опазване на 
биоразнообразието и природната 
среда 
● проучва (чрез различни източници 
на информация) и изработва 
проекти по теми, свързани с 
биоразнообразието на България 

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
– изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

● прогнозира резултати от 
въздействия на човека върху 
природата 
● оценява и подкрепя дейности, 
насочени към опазване на 
биоразнообразието, природната 
среда

63. 32 с. 55. Устойчиво 
развитие. 
Опазване на 
природната среда, 
биоразнообразието 
и здравето на 
човека

Д ● дефинира устойчиво развитие, 
здраве и здравословен начин на 
живот
● описва същността и значението 
на устойчивото развитие, здравето и 
здравословния начин на живот 
● дискутира проблеми и прилага 
правила, свързани с опазване на био-
разнообразието и природната среда.
● прогнозира резултати от 
въздействия на човека върху 
природата 
● оценява и подкрепя дейности, 
насочени към опазване на биоразноо-
бразието и природната среда

● устойчиво развитие
● здраве
● здравословен начин 
на живот

– търси и представя информация от различни източници
–  изразява мнение
–  обсъжда и дискутира 
–  работи в екип
–  изработва постери и презентации
–  усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

64. 32 с. 56. Опазване на 
биоразнообразието 
в България. 
Защитени 
природни обекти

С ● прогнозира резултати от 
въздействия на човека върху 
природата 
● оценява и подкрепя дейности, 
насочени към опазване на 
биоразнообразието и природната 
среда

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
– изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

65,
66.

33 с.
33 с.

Годишен преговор П
П

затвърждава знанията си за 
устройството и функциите на 
изучените организми

– решава тестови задачи
– затвърждава ключови понятия
използва знания за организмите, за да решава задачи и казуси

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка

67. 34 с. Проверка на 
изходното равнище

КО ● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати и основните понятия по 
биология и здравно образование в 7. 
клас

– решава тестови задачи писмена проверка с 
оценка
*оценяването е 
по определен и 
предварително 
разяснен на 
учениците критерий
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

● прогнозира резултати от 
въздействия на човека върху 
природата 
● оценява и подкрепя дейности, 
насочени към опазване на 
биоразнообразието, природната 
среда

63. 32 с. 55. Устойчиво 
развитие. 
Опазване на 
природната среда, 
биоразнообразието 
и здравето на 
човека

Д ● дефинира устойчиво развитие, 
здраве и здравословен начин на 
живот
● описва същността и значението 
на устойчивото развитие, здравето и 
здравословния начин на живот 
● дискутира проблеми и прилага 
правила, свързани с опазване на био-
разнообразието и природната среда.
● прогнозира резултати от 
въздействия на човека върху 
природата 
● оценява и подкрепя дейности, 
насочени към опазване на биоразноо-
бразието и природната среда

● устойчиво развитие
● здраве
● здравословен начин 
на живот

– търси и представя информация от различни източници
–  изразява мнение
–  обсъжда и дискутира 
–  работи в екип
–  изработва постери и презентации
–  усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

64. 32 с. 56. Опазване на 
биоразнообразието 
в България. 
Защитени 
природни обекти

С ● прогнозира резултати от 
въздействия на човека върху 
природата 
● оценява и подкрепя дейности, 
насочени към опазване на 
биоразнообразието и природната 
среда

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
– изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

65,
66.

33 с.
33 с.

Годишен преговор П
П

затвърждава знанията си за 
устройството и функциите на 
изучените организми

– решава тестови задачи
– затвърждава ключови понятия
използва знания за организмите, за да решава задачи и казуси

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка

67. 34 с. Проверка на 
изходното равнище

КО ● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати и основните понятия по 
биология и здравно образование в 7. 
клас

– решава тестови задачи писмена проверка с 
оценка
*оценяването е 
по определен и 
предварително 
разяснен на 
учениците критерий
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

68,
69.

34 с.
35 с.

57 – 58. 
Биоразнообразието 
в най-близката 
защитена 
територия

Е
Е

● извършва наблюдения в 
природата на растителни организми, 
структури и процеси, протичащи 
в растителните и животинските 
организми
● разпознава в текст или 
изображение представители на 
отделни таксони

– наблюдава организми в реални условия
– отговаря на въпроси
– прави схематични рисунки и означава части на цвета 
– разпознава принадлежност на организми
– следва алгоритъм за работа
– групира организми по зададен критерий
– определя вида на иглолистни растения, като използва ключ за 
определяне
– планира дейности 
– работи с учебника и учебната тетрадка

текущо оценяване: 
проверка и оценка на 
практически умения

70. 35 с. Устойчиво 
развитие и 
здравословен 
начин на живот

О ● обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин
● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати
● затвърждава знанията си 
● изяснява значението на 
организмите за човека и за природата
● дискутира проблеми и прилага 
правила, свързани с опазване на 
личното и общественото здраве, 
биоразнообразието и природната 
среда 
● свързва състоянието на околната 
среда и представители на различните 
царства организми със здравето и с 
дейностите на човека 
● изброява и описва правила 
за превенция на увреждания, 
предизвикани от отрови с биогенен 
произход
● прогнозира резултати от 
въздействия на човека върху 
природата 
● използва знания за царство 
Животни за аргументиране на 
дейности на човека въз основа 
на научни факти и прогнозиране 
на възможни последствия върху 
личното и общественото здраве

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
– изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за работа със 
схеми и таблици

71. 36 с. резерв

72. 36 с. резерв
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№ 
Учеб- 

на 
сед- 

мица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи 

и форми на оценяване 
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

68,
69.

34 с.
35 с.

57 – 58. 
Биоразнообразието 
в най-близката 
защитена 
територия

Е
Е

● извършва наблюдения в 
природата на растителни организми, 
структури и процеси, протичащи 
в растителните и животинските 
организми
● разпознава в текст или 
изображение представители на 
отделни таксони

– наблюдава организми в реални условия
– отговаря на въпроси
– прави схематични рисунки и означава части на цвета 
– разпознава принадлежност на организми
– следва алгоритъм за работа
– групира организми по зададен критерий
– определя вида на иглолистни растения, като използва ключ за 
определяне
– планира дейности 
– работи с учебника и учебната тетрадка

текущо оценяване: 
проверка и оценка на 
практически умения

70. 35 с. Устойчиво 
развитие и 
здравословен 
начин на живот

О ● обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин
● използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати
● затвърждава знанията си 
● изяснява значението на 
организмите за човека и за природата
● дискутира проблеми и прилага 
правила, свързани с опазване на 
личното и общественото здраве, 
биоразнообразието и природната 
среда 
● свързва състоянието на околната 
среда и представители на различните 
царства организми със здравето и с 
дейностите на човека 
● изброява и описва правила 
за превенция на увреждания, 
предизвикани от отрови с биогенен 
произход
● прогнозира резултати от 
въздействия на човека върху 
природата 
● използва знания за царство 
Животни за аргументиране на 
дейности на човека въз основа 
на научни факти и прогнозиране 
на възможни последствия върху 
личното и общественото здраве

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира 
– работи в екип
– изработва постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

проверка и оценка на 
умения за работа със 
схеми и таблици

71. 36 с. резерв

72. 36 с. резерв
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УСТРОЙСТВО И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ НА ОРГАНИЗМИТЕ 
(Урок начален преговор и обобщение)

1. Компетентности като очаквани резултати от обучението
● определя значението на основните жизнение процеси
● припомня и затвърждава наученото по човекът и природата
● дефинира клетка, основни жизнени процеси – хранене дишане, отделяне, движение 
    и дразнимост, размножаване и развитие 
● назовава органи и системи при растенията и животните и илюстрира с примери
● определя принадлежност на органи по функционален критерий
● назовава и дефинира видове хранене, дишане, размножаване и развитие

2. Контекст и дейности
● участва в беседа за критериите, по които са групирани организмите в едноклетъчни; 
    безядрени, същинскоядрени, многоклетъчни, растения и животни
● привежда примери за изучени части на клетката, органи и ситеми
● сравнява групи организми по зададени критерии
● доказва принадлежността на органи към съответната функционална система и организми 
    към систематични групи 
● работи с учебника и учебната тетрадка
● използва и работи с електронни ресурси

3. План на урока:

 Строеж на организмите:
1. Клетката – основна градивна единица на организмите.
2. Типове клетки според местоположението на наследственото вещество.
3. Групи организми според броя и типа на клетките, които ги изграждат.

 Основни жизнени процеси в организмите:
1. Хранене – същност; типове и видове хранене – таблица 1.
2. Дишане – същност; обмяна на газовете кислород и въглероден диоксид, дихателни органи.
3. Отделяне – същност; отделяне при растения и животни, отделителни органи.
4. Дразнимост и движение – при растения и при животни.
5. Растеж и развитие – същност, развитие при растенията, пряко и непряко развитие при животните.
6. Размножаване – същност, типове размножаване – таблица 2. Таблица 1

Основен жизнен процес ХРАНЕНЕ
Типове Самостойно Несамостойно
Видове фотосинтеза сапрофитно паразитно
Групи организми, при 
които се осъществява

Таблица 2 
Основен жизнен процес РАЗМНОЖАВАНЕ

Типове Безполово размножаване Полово 
размножаванеВидове делене на клетката на две чрез спори вегетативно

Групи организми, при 
които се осъществява

4. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ 
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4.  Методи: разказ, беседа. 
5.  Съпътстващи прийоми: демонстрация на нагледни средства, изграждане на схеми, попълване на 

таблици, използване на мултимедийни презентации и/или изображения и схеми.
6.  Нагледни средства: модел на клетка, снимки на различни типове организми, схеми за пряко и непряко 

развитие и други налични.
7.  Ход на урока

Дейност на учителя Дейност на ученика

1. Актуализира знанията на учениците чрез органи-
зиране на беседа за общите белези на организмите.

1. На основата на усвоено знание от 5. и 6. клас 
от учебния предмет човекът и природата назовават 
общите белези на организмите: 

● Клетъчен строеж
● Осъществяване на едни и същи основни жизне-
ни процеси

Записват точка І от плана на урока.

2. Актуализира знания за строежа на клетката. 2. Рисуват и означават основните части на клетка-
та; записват подточки 1, 2 и 3 от І точка на плана.

3. Актуализира знания за организацията на наслед-
ственото вещество при различните типове клетки.

3. Разпознават прокариотна и еукариотна клетка на 
схематични рисунки или модели.

4. Задава въпрос за основните жизнени процеси, 
които протичат във всички организми. Обобщено 
изяснява всеобщата им валидност за всички орга-
низми.

4. Назовават и записват основните жизнени проце-
си в тетрадките.

5. Актуализира чрез беседа знанията за процеса 
хранене. Поставя задача да се дефинират поняти-
ята хранене, самостойно хранене, фотосинтеза, 
несамостойно хранене – сапрофитно и паразитно 
хранене.

5. Учениците дефинират и записват определенията 
на понятията с помощта на учителя.
Работят в таблица 1.
а) записват типовете хранене.
б) привеждат примери за организми с определен 
тип или вид хранене.

6. Организира преговора на останалите основни 
жизнени процеси по единен алгоритъм:

● преговор на общите съществени признаци на 
процеса;
● актуализация на механизмите на осъществяване 
на процесите;
● конкретизация на типове и видове процеси, в 
зависимост от механизма на осъществяването им;
● конкретизация на групи организми, които осъ-
ществяват съответният тип или вид процес.

6. За всеки основен жизнен процес учениците за-
писват в плана:

● определение; 
● анализират механизма на осъществяване при 
различни групи организми;
● изграждат схеми за отразяване на различните 
типове процеси (размножаване, дишане)
● конкретизират с примери групите организми, 
при които се осъществява съответен тип процес. 
● попълват таблици

7. Организира беседа за разкриване на взаимовръзка-
та между основните жизнени процеси в организмите.

7. Участват в беседата. Формулират с помощта на 
учителя изводи еи заключения. 

8. Предоставя за домашно тестови задачи за подго-
товка на входящия тест.

8. Записват задачите.
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11. КОРМУСНИ РАСТЕНИЯ 
Растителни тъкани

Вид на урока – урок за нови знания

Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
● дефинира понятието кормусни растения
● дефинира понятието растителни тъкани
● назовава и посочва върху изображение основни видове растителни тъкани (образувателна, ос-

новна, покривна, проводяща, механична)
● описва на функционална основа видове растителни тъкани (образувателна, основна, покривна, 

проводяща, механична)
● означава върху изображение основни видове растителни тъкани (образувателна, основна, по-

кривна, проводяща, механична)
● разграничава по съществени признаци талусни и кормусни растения.

Контекст и дейности: 
– посочва съществени белези на кормусните растения 
– сравнява талусни и кормусни растения
– дава определение за растителна тъкан
– изброява основните видове растителни тъкани
– участва в беседа и отговаря на въпроси за разположението и функциите на видовете растителни тъкани
– нанася резултати в таблица
– обяснява причината за възникване на растителните тъкани
– работи с модели и макети на растителни тъкани
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на наученото

Умения: работа с текст, работа със схеми и модели

План на урока:
I. Кормусни растения
 1. Растителни тъкани
ІІ. Образувателна тъкан
ІІІ. Основна тъкан
 1. Фотосинтезираща основна тъкан
 2. Резервна основна тъкан
ІV. Покривна тъкан 
 1. Епидермис
 2. Корк
V. Проводяща тъкан
 1. Дървесинни цеви
 2. Ликови цеви
VІ. Механична тъкан

Методи: разказ, беседа, наблюдение

Съпътстващи прийоми: демонстрация на нагледни средства, работа с учебника, с учебната тетрадка, 
с електронните ресурси

Нагледни средства: табла, снимков материал, модели
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Ход на урока

Дейност на учителя Дейност на ученика

1. Мотивира учениците за усвояване на новото 
учебно знание чрез разкриване на значението на 
процеса специализация на новообразуваните клет-
ки. Изяснява необходимостта от специализация на 
клетките и поява на тъкани в растенията при засел-
ването им на сушата. Дава дефиниция за кормусни 
растения. 

1. Активно слушат. Сравняват талусни и кормус-
ни растения по среда на живот и устройство на 
тялото.

2. Представя понятието растителни тъкани с не-
говия обем и съдържание. 

2. Изпълняват задачи 1 и 2 в учебната тетрадка, 
като записват определение за растителни тъкани, 
попълват схема за видовете растителни тъкани.

3. Организира наблюдение на фиг. 1 на стр. 33 в 
учебника. Посочва и описва местоположението 
на образувателната тъкан в кормусните растения. 
Задава въпроси за връзката между разположението 
на образувателната тъкан и функциите, които тя из-
пълнява в растението.

3. Слушат активно, наблюдават фиг. 1 от учебника 
в урока „Растителни тъкани“
Участват в беседата, като отговарят на поставени-
те от учителя въпроси.
Ако имат въпроси към учителя – задават ги.

4. Представя основната тъкан. Описва местопо-
ложението ѝ. Назовава двата вида основна тъкан. 
Изяснява функциите на всяка от тях. Организира 
наблюдение на фиг. 2а и фиг. 2б на стр. 33 и 34 в 
учебника за сравнение на двата вида основна тъкан 
– резервна и фотосинтезираща.

4. Слушат активно, наблюдават фиг. 2а и фиг. 2б 
фиг. 1 в урока „Растителни тъкани“. 
Участват в беседата, като отговарят на поставени-
те от учителя въпроси за причините в разликите 
в устройството, функците и местоположението на 
двата вида резервна и фотосинтезираща основна 
тъкан.

5. Възлага задача 3. от учебната тетрадка
за самостоятелно изпълнение.
Докато учениците работят самостоятелно, учите-
лят минава и контролира изпълнението на задачата, 
като оказва помощ при необходимост.
След изпълнението на задачата прави проверка, 
като посочва ученици, които да докладват. 

5. Учениците работят по поставената задача 3 от 
учебната тетрадка.
● сравняват образувателна, фотосинтезираща и 
резервна основна тъкан по местоположение в рас-
тението;
• сравняват образувателна, фотосинтезираща и 
резервна основна тъкан по функциите, които из-
пълняват.
Резултатите от сравнението вписват в таблицата в 
учебната тетрадка.

6. Представя покривната тъкан, като изяснява 
местоположението ѝ и различните функции, които 
изпълнява растението. Демонстрира микроскопски 
снимки, схематични рисунки на различни видове 
епидермисни власинки.
Изяснява устройството и функциите на устицата 
в епидермиса. Организира беседа за значението на 
власинките.
Изяснява местоположението и значието на покрив-
ната тъкан корк. Демонстрира изображения на кор-
кова тъкан.

6. Слушат активно, наблюдават изображенията, 
които учителят демонстрира. 
Участват в беседа за различните функции на вла-
синките. 
Разпознава на изображение епидермисни власин-
ки, устица и коркова покривна тъкан.
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7. Организира беседа за транспорта на вещества в 
кормусните растения. Задава въпроси за видовете 
вещества, които се транспортират от корена до ос-
таналите растителни органи и от листата до другите 
органи. Представя на учениците двата вида покрив-
на тъкан – дървесинна и ликова. Демонстрира изо-
бражения на ликови и дървесинни проводящи цеви.
Организира наблюдение върху модели на напречни-
те прерези на стъбло от едно и двусемеделно расте-
ние за илюстриране на разликите в разположението 
на проводящите снопчета при различни растения. 
Възлага зад. 4 от учебната тетрадка за самостоя-
телно изпълнение.
Контролира изпълнението на задачата, като оказва 
помощ при необходимост.
След изпълнението на задачата прави проверка, 
като посочва ученици, които да докладват.

7. Участват в беседата, използвайки знанията от 
човекът и природата в 6. клас.
Наблюдават изображенията, които демонстрира 
учителят. 

Работят самостоятелно по зад. 4 от учебната те-
традка като сравняват по местоположение и функ-
ции двата вида проводящи тъкани.

Докладват след изпълнението на задачата.

8.Изяснява функциите на механичната тъкан. 
Демонстрира изображения на механична тъкан в 
различни растения. 

8. Слушат активно и наблюдават изображенията, 
които учителят демонстрира.

9. Задава критерии за сравнение на проводяща, по-
кривна и механична тъкан.
Възлага изпълнението на задача 5 от учебната те-
традка. Извършва корекционна дейност по време на 
изпълнението.

9. Сравняват покривна, проводяща и механична 
тъкан по зададените критерии в таблицата на за-
дача 5. от учебната тетрадка.
Докладват след изпълнението на задачата.

10. Обобщава усвоените знания за растителните тъ-
кани и подготвя учениците за усвояване на знания 
за следващото ниво на организация на живата мате-
рия в растителния организъм – растителни органи.

10. Формулират изводи и заключения за взаимо-
връзката между тъканите в растителния органи-
зъм.

11. Поставя аргументирано оценки на учениците, 
чиято самостоятелна работа по задачите е наблю-
давал цялостно.

12. Поставя за домашна работа зад. 5 от учебника, 
стр. 35, като описва при какви условия да поставят 
семената от леща (или фасул), за да са покълнали за 
следващия учебен час, в който ще имат лабораторно 
упражнение.
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12. КОРМУСНИ РАСТЕНИЯ
Растителни клетки и тъкани

Вид на урока – лабораторно упражнение

Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
по време на лабораторното упражнение учениците ще усвоят умения за:
● работа с микроскоп
● изготвяне на нетрайни микроскопски препарати
● наблюдение под микроскоп на растителни клетки и тъкани
● разпознаване на задължителни и специфични структури в растителни клетки, растителни тъкани
● регистриране на резултати от наблюдения.

Контекст и дейности: 
– прилага правила за работа с микроскоп
– работи с микроскоп
– изготвя нетрайни микроскопски препарати
– наблюдава растителни клетки и тъкани
– разпознава задължителни и специфични структури на растителните клетки
– разпознава видове растителни тъкани
– нанася резултати в таблица
– рисува наблюдавани обекти
– нанася резултати от наблюденията в таблица
– работи с учебника и учебната тетрадка

Необходими пособия и материали – на всяка маса учениците получават комплект:
● светлинни микроскопи
● лупи
● предметни и покривни стъкла
● трайни микроскопски препарати от растителни тъкани
● пипети, ножчета, пинцети
● чашки с вода
● луголов разтвор (йодна тинктура)
● покълнали семена от леща (фасул)
● кромид лук
● лист от листнат мъх
● листни дръжки от бегония
● лист от мушкато
● здравец
● индрише
● сенполия (стайна теменужка)
● традесканция
Учителят осигурява части от изброените растения или други, с които може да се изпълнят задачите от 

учебника – стр. 36 и 37.

План на урока
I. група

1. Изготвяне на нетраен микроскопски препарат от ципа на кромид лук. Оцветяване на обекта и 
наблюдение под микроскоп на задължителните структури на растителната клетка.

2. Наблюдаване с лупа на коренови власинки.
3. Изготвяне на нетраен микроскопски препарат от мушкато или друго стайно растение. Наблюда-

ване на устица и власинки.
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II. група
1. Изготвяне на нетраен микроскопски препарат от лист от мъх. Наблюдение под микроскоп на 

хлоропласти.
2. Наблюдаване с лупа на власинки от коприва, мушкато, индрише. Разпознаване вида на власин-

ките.
3. Изготвяне на нетраен микроскопски препарат от напречен пререз на листна дръжка от бегония. 

Наблюдение под микроскоп и разпознаване на покривна, основна, проводяща и механична тъкан.

Ход на лабораторното упражнение

Дейност на учителя Дейност на ученика 

1. Актуализира чрез беседа знанията за растител-
на клетка, растителни тъкани. 

Актуализира правилата за работа с микроскоп и 
изготвяне на нетрайни микроскопски препарати.

1. Участват в беседата, като назовават задължител-
ните и специфичните структури в растителните клет-
ки, видовете растителни тъкани.

Припомнят правилата за работа с микроскоп и из-
готвяне на нетрайни микроскопски препарати.

2. Разделя класа на две групи. Дава указание за 
задачите на всяка група в учебника на стр. 36 и 
37.

Изисква от учениците да работят в учебните те-
традки. 

2. Запознават се със задачите за своята група. 

Приготвят учебните тетрадки за вписване на наблю-
денията.

3. Дава указания да извадят микроскопите и да ги 
подготвят за работа.

3. Приготвят микроскопите за работа.

Приготвят покривните и предметни стъкла.

I група II група

4. Дава указания за изпълнението на задача 1. за 
всяка група.

Наблюдава работата на учениците, коригира, 
оказва помощ при необходимост.

Дава указания да отразят наблюдаваното в учеб-
ните тетрадки на съответните места.

задача1, стр. 36.  
в учебника
Приготвят нетраен ми-
кроскопски препарат от 
ципа на кромид лук, като 
го оцветяват с луголов 
разтвор.
Наблюдават и разпозна-
ват клетъчна стена, ци-
топлазма, ядро.
Рисуват в тетрадките си 
на съответното място в 
учебната тетрадка и пра-
вят означения на разпоз-
натите клетъчни струк-
тури.

задача1, стр. 36  
в учебника
Приготвят нетраен ми-
кроскопски препарат от 
лист на мъх.
Наблюдават и разпозна-
ват клетъчна стена, ци-
топлазма, хлоропласти. 
Възможно е да видят и 
проводящо снопче.
Рисуват в тетрадките си 
на съответното място в 
учебната тетрадка и пра-
вят означения на разпоз-
натите клетъчни струк-
тури.
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5. След приключване на работата по изпълнение-
то на задача 1 дава указание за начало на работа 
по задача 2 от учебника, стр. 37.

Наблюдава работата на учениците, коригира, 
оказва помощ при необходимост.

Дава указания да отразят наблюдаваното в учеб-
ните тетрадки на съответните места.

I. група II. група

задача 2, стр. 37  
в учебника

Използват коренчетата 
на покълналите семена 
от леща или фасул, които 
носят от вкъщи. Наблю-
дават с лупа коренови-
те власинки. Рисуват в 
учебните тетрадки наб-
людаването и отговарят 
на въпроса „Коя тъкан 
образува кореновите 
власинки?“

задача 2, стр. 37  
в учебника

Използват материала, 
получен от учителя – 
листа или дръжки от коп-
рива, мушкато, индрише, 
здравец. Наблюдават с 
лупа власинки. Опреде-
лят вида на наблюдава-
ните власинки и попъл-
ват таблицата кои расте-
ния имат жлезисти и кои 
покривни власинки. От-
говарят на въпроса „Коя 
растителна тъкан обра-
зува власинки по листата 
и дръжките им?“

6. След приключване на работата по изпълнение-
то на задача 2 дава указание за начало на работа 
по задача 3 от учебника, стр. 37.

Наблюдава работата на учениците, коригира, 
оказва помощ при необходимост.

Дава указания да отразят наблюдаваното в учеб-
ните тетрадки на съответните места.

задача 3, стр. 37  
в учебника

Изготвят нетраен микро-
скопски препарат от епи-
дермиса на мушкато или 
друго стайно растение, 
предоставено от учите-
ля. Наблюдават под ми-
кроскоп устица и власин-
ки. Рисуват в тетрадките 
си на съответното място 
наблюдаваните структу-
ри и ги означава.

задача 3, стр. 37  
в учебника

Изготвят нетраен ми-
кроскопски препарат 
от най-тънкия непречен 
пререз от дръжката на 
лист на растение, пре-
доставено от учителя. 
Наблюдават под микро-
скоп растителни тъкани. 
Рисуват в тетрадките си 
на съответното място 
наблюдаваните расти-
телни тъкани и ги озна-
чават.

7. В края на часа учителят изисква различни уче-
ници да докладват изпълнението на всяка задача. 
Коментира допуснати грешки, които е забелязал 
при работата им. Оценява уменията на ученици-
те. Поставя аргументирани оценки на учениците, 
които е наблюдавал целенасочено.

7. Докладват изпълнението на задачите си. Аргумен-
тирано обясняват наблюдаваните структури. Посоч-
ват трудности, задават въпроси.

8. Приканва учениците да почистят и подредят 
работните си места.

8. Почистват и подреждат работните си места. 
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32. КЛАС РАКООБРАЗНИ. КЛАС ПАЯКООБРАЗНИ

Вид на урока – урок за нови знания 

Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• дефинира клас Ракообразни
• дефинира клас Паякообразни
• описва и разпознава по съществени признаци (в текст, изображение) клас Ракообразни и клас 

Паякообразни
• описва и означава на схема характерните белези на ракообразните и на паякообразните
• назовава, посочва върху изображение и илюстрира с примери представители на клас Ракообраз-

ни и клас Паякообразни
• описва на структурно-функционална основа органи на ракообразни и паякообразни. 
Контекст и дейности: 
– участва в беседа и актуализира знания за тип Членестоноги
– работи с обобщена информация за съществените белези на клас Ракообразни и клас Паякообразни 
– сравнява по съществени белези представители на клас Ракообразни и клас Паякообразни
– доказва принадлежността на клас Ракообразни и клас Паякообразни към тип Членестоноги
– разпознава сред изображения на различни членестоноги представителите на клас Ракообразни и клас 

Паякообразни
– описва развитието на ракообразни и паякообразни
– описва местообитанието, устройството, храненето и размножаването на речния рак
– описва местообитанието, устройството, храненето и размножаването на паяка кръстоносец
– сравнява грижите за потомството, които полагат женските индивиди на речния рак и на паяка кръс-

тоносец
– работи с учебника и учебната тетрадка
–  използва и работи с електронни ресурси
–  прави кратко обобщение на наученото

Умения: работа с текст, работа със схеми и модели

План на урока:
I. Клас Ракообразни:
    1. Съществени белези на ракообразните.
    2. Речен рак.
II. Клас Паякообразни:
    1. Съществени белези на паякообразните.
    2. Паяк кръстоносец.
Методи: разказ, беседа, наблюдение
Съпътстващи прийоми: демонстрация на нагледни средства, работа с учебника и с учебната тетрадка
Нагледни средства: табла, препарат (рак) във формалин, снимков материал

Ход на урока

Дейност на учителя Дейност на учениците

Актуализация на опорните знания, умения и компе-
тентности на учениците (необходими за усвояване на 
темата на урока за нови знания)
1. Учителят организира беседа за актуализиране на 
знанията за членестоногите. Осъществява контрол и 
оценка на знанията на няколко ученици.

Участват в беседа, в хода на която:
– дефинират тип Членестоноги;
– описват покритието на тялото на членестоно-
гите и изясняват функциите на кутикулата;
– описват устройството на тялото на членесто-
ногите;
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– назовават белези и органи, които се развиват 
за първи път при членестоногите;
– сравняват външното покритие на червеите и 
на членестоногите;
– сравняват кръвоносната система на червеите 
и на членестоногите;
– изясняват класификацията на тип Чле нес то-
ноги.

Възприемане и осмисляне на новия учебен материал
2. Учителят въвежда новата тема.
2.1. Представя чрез наличните нагледни средства мно-
гообразието на ракообразните.
2.2. Чрез разказ:
– изяснява начина на живот и посочва местообитание-
то на ракообразните;
– описва характерните белези, отличаващи ракооб-
разните от останалите членестоноги;
– посочва разликата между низши и висши раци.
2.3. Характеризира устройството на речния рак:
– демонстрира рака във формалин;
– изяснява устройството и значението на първата 
двойка ходилни крака, завършващи с щипки;
– изяснява значението на първите две двойки коремни 
крачка на мъжките индивиди;
– изяснява функцията на коремните крачка на женски-
те индивиди и значението им при размножаването.
2.4. Представя чрез наличните нагледни средства мно-
гообразието на паякообразните.
2.5. Чрез разказ:
– изяснява начина на живот и посочва местообитание-
то на паякообразните;
– описва характерните белези, които ги отличават от 
останалите членестоноги.
2.5. Характеризира устройството на паяка кръстоно-
сец:
– изяснява образуването на паяжинни нишки, изпли-
тането на ловна мрежа и улавянето на плячка от паяка;
– изяснява прякото развитие и грижата на женската за 
потомството.

Наблюдават ракообразните.

Наблюдават фиг. 1 и фиг. 2 от учебника. 
Работят по задача 1 от учебната тетрадка (озна-
чават посочените части на тялото на рак).

Наблюдават препарата и фиг. 3 в учебника.

Наблюдават фиг. 4 от учебника.

Наблюдават фиг. 5 от учебника.
Работят по задача 2 от учебната тетрадка и по-
ставят означения на характерните белези на 
паякообразните.

Затвърждаване и обобщение на новите знания и уме-
ния
3. Учителят организира дейността на учениците във 
връзка със затвърждаването на новото учебно знание.

Работят по задача 3 от учебната тетрадка. 
Откриват съществените белези, които отлича-
ват ракообразните от паякообразните и попъл-
ват схема.
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48. МНОГООБРАЗИЕ НА ПТИЦИТЕ 
(Защита на проекти)

Вид на урока – защита на проекти

Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• групира представители на клас Птици като бягащи, плаващи и летящи птици въз основа на същест-

вени признаци и илюстрира с примери
• сравнява по съществени признаци бягащи, плаващи и летящи птици
• назовава и посочва върху изображение представители на бягащи, плаващи и летящи птици
• описва и илюстрира с примери биоразнообразието на птиците в България
• оценява значението на птиците в природата и за човека
• свързва състоянието на околната среда и многообразието на птиците с дейностите на човека.

Контекст и дейности: 
– търси и представя информация от различни източници
– извлича информация за представители на клас Птици от Приложение 12 (стр. 126 в учебника) и 

рубриката Допълнителна информация 
– представя информация за: най-многобройните разреди птици, многообразието на птиците у нас, миг-

рациите на птиците, застрашените и записаните в Червената книга на България птици
– подготвя се самостоятелни или работи в екип, изготвяйки презентация/постер по предварително за-

дадените примерни теми
– усъвършенства уменията си за изработване и представяне на постер/презентации, както и за публич-

на изява
– изразява мнение, обсъжда и дискутира кои човешки дейности допринасят за намаляване на числе-

ността на птиците
– предлага и аргументира мерки за опазване на птиците
– работи с учебника, с учебната тетрадка и с електронни ресурси
Умения: работа с текст, умения за извличане на съществена информация от учебник и интернет източ-

ници, умения за диалогично общуване и презентиране на информация

План на семинара
1. Групиране на птиците: бягащи, плаващи и летящи птици.
2. Многообразие на птиците в България.
3. Птици, записани в Червената книга на България.

Методи: разказ, беседа, наблюдение

Съпътстващи прийоми: демонстрация на презентации/постери; работа с учебника и с учебната те-
традка; работа с електронното издание на Червената книга на България

Ход на урока:
Уроците за практически дейности изискват предварителна подготовка, затова една-две седмици преди 

часа учителят трябва да обсъди с учениците примерните теми, предложени на стр. 124 в учебника. Офор-
мят се екипи и учителят дава насоки за предстоящата им работа.

Актуализация на опорните знания, умения и компетентности на учениците
Урокът започва с актуализация на знанията за клас Птици: съществени признаци на птиците, приспо-

собления за олекотяване на тялото, поддържане на постоянна телесна температура. Наблюдава се При-
ложение 12 в учебника и „се откриват“ характерните признаци на птиците, както и на тип Хордови, към 
който принадлежат.

Мотивация на учениците
Учителят подчертава голямото разнообразие на птиците в България (над 400 вида), което поставя 

страната ни на второ място в Европа по видово разнообразие на птиците. За съжаление десетки видове 
птици са записани в Червената книга на България като уязвими, застрашени и критично застрашени.
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Възприемане и осмисляне на новия учебен материал
Учениците се насочват към самостоятелна работа с учебника и извличат информация за трите групи 

птици от рубриката Допълнителна информация. След презентация/-и по примерни теми 1, 2 и 3 (Бя-
гащи птици, Плаващи птици и Летящи птици) учениците работят в тетрадките си, като попълват табли-
цата на задача 1 и решават задача 2. Прави се проверка и ако е необходимо, коригиране и допълнение на 
отговорите. Изяснява се как начинът на движение се е отразил на устройството на бягащите, плаващите и 
летящите птици.

Следва работа с учебника и представяне на презентации/постери по примерна тема 4 (Предста-
вители на най-многобройните разреди птици у нас: Врабчоподобни, Соколоподобни, Совоподобни и 
др.), примерна тема 5 (Зимуващи птици в България), примерна тема 6 (Прелетни птици в България) и 
примерна тема 7 (Виа Понтика – вторият по големина миграционен път на прелетните птици в Европа, 
преминаващ над България).

Учениците се включват в беседа, свързана със значението на птиците в природата и за човека. Подчер-
тава се, че немалко човешки дейности допринасят за намаляването на числеността на някои видове птици. 
Учениците предлагат мерки, които трябва да се вземат, за да не нараства броят на видовете, записани в 
Червената книга на България.

Затвърждаване и обобщение на новите знания и умения
Часът приключва с попълване на задачи 3 и 4 в учебната тетрадка. При недостиг на време те остават 

за домашна работа.
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56. ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ.  
ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 

(Семинар)

Вид на урока – семинар 
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
● описва и илюстрира с примери биоразнообразието и основните категории защитени природни 

обекти в България
● дискутира проблеми, свързани с опазване на биоразнообразието и природната среда
● проучва (чрез различни източници на информация) и изработва проекти по теми, свързани с би-

оразнообразието на България
● прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата
● оценява и подкрепя дейности, насочени към опазване на биоразнообразието и природната среда.
Контекст и дейности: 
– търси и представя информация от различни източници
– подготвя се самостоятелни или работи в екип, изготвяйки презентация/постер по предварително за-

дадените примерни теми
– усъвършенства уменията си за изработване и представяне на постер/презентации, както и за публич-

на изява
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– работи с учебника, с учебната тетрадка и с електронни ресурси
Умения: работа с текст, умения за извличане на съществена информация от учебник и интернет източ-

ници, умения за диалогично общуване и презентиране на информация
План на урока:
I. Закони за опазване на биоразнообразието в България.
II. Защитени природни обекти в България:

1. Национални паркове.
2. Природни паркове.
3. Резервати.
4. Поддържани резервати.
5. Природни забележителности.
6. Защитени местности.

Методи: разказ, беседа, наблюдение

Съпътстващи прийоми: демонстрация на презентации/постери; работа с учебника и с учебната тет-
радка; работа с електронното издание на Червената книга на България; решаване на гатанки за видове, 
записани в Червената книга на България

Ход на урока:
Семинарният урок изисква предварителна подготовка, затова една-две седмици преди урока учителят 

трябва да обсъди с учениците примерните теми за семинара, предложени на стр. 146 в учебника. Оформят 
се екипи и учителят дава насоки за предстоящата им работа.

Урокът започва с актуализация на знанията за флората и фауната на България, за необходимостта от 
опазване на биоразнообразието и най-голямата негова заплаха – човека.

Следва представянето на презентации/постери от ученици и екипи от ученици. След презентацията 
по примерна тема 1. – Действащи у нас закони, свързани с опазване на биоразнообразието, учениците 
работят в тетрадките си по задача 1 и записват двата най-скоро приети у нас закона за опазване на биораз-
нообразието.
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Четат се извадки от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, представени в рубри-
ката „За да знаете повече“.

Следват презентации по примерна тема 2. Застрашени от изчезване и редки видове от българската 
флора и фауна и примерна тема 3. Червената книга на България и категории защитени видове, вписани 
в нея. Учениците, които са работили по примерна тема 3, демонстрират пред съучениците си намиране на 
информация в електронното издание на Червената книга на България (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/).

Часът продължава с представяне на презентации/постери по примерна тема 4. Защитени природни 
обекти в България. 

Следва работа с учебника и учебната тетрадка. Учениците наблюдават фиг. 1 на стр. 147 и извличат 
информация от представената карта със защитени територии в България. Осъществява се междупредметна 
връзка с география. Учениците записват в тетрадките си отговорите на петте въпроса от задача 2. Следва 
устна проверка. При необходимост учениците поправят и/или допълват отговорите си.

Учителят поставя на учениците домашна работа – попълване на задачи 3, 4 и 5 в работната тетрадка. 
Часът приключва с напътствия за предстоящата екскурзия и проучването на биоразнообразието на 

територията, която ще се посети (задача 5 в учебника). 
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5. ТЕСТОВЕ
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВХОДНОТО РАВНИЩЕ  

НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА ЗА 7. КЛАС

Този тест е диагностичен и няма за цел да оцени знанията на учениците, а да установи готовността им 
за обучение по биология в 7 клас. 

1.  Коя е основната структурна единица на организмите, в която протичат всички основни жизне-
ни процеси?
а) цитоплазмата
б) ядрото
в) клетката
 г) клетъчната мембрана

2.  Растенията извършват процес, който осигурява живота на Земята. Кой е този процес?
а) дишане 
б) фотосинтеза
в) отделяне
г) развитие

3.  В кои части на растенията се извършва процесът фотосинтеза?
а) корените
б) семената
в) листата
г) кората на дърветата

4.  Открийте ГРЕШНОТО твърдение. Храненето на животните: 
а) е самостойно 
б) е несамостойно
в) им осигурява градивен материал
г) им осигурява енергия 

5.  Запишете на съответните места дихателните органи на животните:

а) мида и пъстърва – .......................................................................................................................................

б) комар и пеперуда – .....................................................................................................................................

в) орел и змия – ...............................................................................................................................................

6.  Бъбреците са отделителни органи на:
а) дъждовния червей
б) медоносната пчела 
в) кравата
г) медузата

7.  Отговорете с ДА или НЕ. Растенията:

а) отделят кислород при процеса дишане – ..........

б) имат проводяща система от дървесинни и ликови цеви – ..........

в) не отделят непотребни вещества – ..........

г) извършват обратими и необратими движения на отделни органи – ..........
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8. Наблюдавайте схематичните рисунки. Разпознайте означените органи и запишете наименова-
нията им.

  1. .........................................................

  2. .........................................................

  3. .........................................................

  4. .........................................................

  5. .........................................................

  6. .........................................................

  7. .........................................................

  8. .........................................................

  9. .........................................................

10. .........................................................

11. .........................................................

12. .........................................................

13. .........................................................

9. Какво е значението на кръвта за извършване на процесите 
хранене и дишане? Запишете в кой от номерираните органи 
на горната задача:
а) кръвта се освобождава от въглеродния диоксид и се обогатява с кислород – .........
б) кръвта поема хранителни вещества, за да ги разнесе до всички органи в тялото – .........

10. Вените са кръвоносни съдове, в които кръвта се движи:
а) от сърцето към органите
б) от органите към сърцето
в) най-бързо
г) най-бавно

11. В коя поредица и трите животни имат вътрешна опора на тялото?
а) мечка, мида, муха
б) сом, лястовичка, скакалец
в) охлюв, рак, червей
г) гущер, коза, шаран

12. Как се осъществява половото размножаване на растенията?
а) чрез сливане на полови клетки
б) вегетативно
в) чрез спори
г) чрез пъпкуване 

1 432 5 6

7

8

9

10

11

12

13
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13. Подчертайте по една от предложените думи, за да направите твърденията верни.
а) Мъжките полови органи на растенията са тичинки/семепъпки.
б) Простите околоцветници имат само чашелистчета/венчелистчета.
в) Сливането на сперматозоид и яйцеклетка се нарича опрашване/оплождане.
г) При растенията опрашването се извършва преди/след оплождането.

14. Развитието на пеперудите е:
а) пряко
б) зародишно
в) с пълна метаморфоза
 г) с непълна метаморфоза

15. Главен мозък, гръбначен мозък и нерви има нервната система на:
а) медузите и коралите
б) птиците и бозайниците
в) червеите и раците
г) насекомите и мидите
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ПРИМЕРЕН ИЗХОДЯЩ  ТЕСТ 

1.  По какво си приличат всички организми на Земята?

а) .......................................................................................................................................................................

б) .......................................................................................................................................................................

2.  Попълнете таблицата, за да характеризирате петте царства, в които са групирани организмите.

Критерии за 
сравнение

Царства

Брой клетки, 
изграждащи 

тялото

Наличие на 
обособено ядро  

в клетките
Тип хранене Движение

Монера

Протиста

Растения

Гъби

Животни

3.  Подчертайте с права черта най-малката систематична единица за класификация на органи-
змите, а с вълнообразна черта – най-голямата единица: тип (отдел), царство, разред, клас, вид, 
семейство, род.

4.  Подчертайте по една от предложените думи, за да направите твърденията верни.
а) Кореноножките имат двигателни органели – псевдоподи/камшичета.
б) Променлива форма на тялото имат ресничестите/кореноножките.
в) Камшичестите едноклетъчни се размножават полово/безполово.

5.  Кормусните растения са:
а) по-древни от талусните растения
б) по-просто устроени от талусните растения
в) изградени от еднакво устроени клетки
г) изградени от тъкани и органи

6.  Кое твърдение е вярно?
а) Папратите са семенни растения.
б) Мъховете се размножават само полово.
в) Голосеменните растения са групирани като едносемеделни и двусемеделни.
г) Синонимът на покритосеменни растения е цветни растения.

7.  Кой от органите НЕ е от групата на останалите три?
а) корен б) стъбло в) семе г) лист

8.  Кои части на цвета носят полови клетки?
а) чашелистчета б) тичинки в) венчелистчета г) цветни дръжки 

9.  Растенията от кое семейство се опрашват чрез вятъра?
а) Сложноцветни б) Житни в) Розоцветни г) Кремови
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10. Наблюдавайте схематичните рисунки на животните. Попълнете таблицата, за да ги класифи-
цирате и да отразите хода на еволюцията.
а) Подредете организмите в първата колона на таблицата, като запишете на ред 1 представителя на 
най-древните и най-просто устроените животни, а на ред 6 представителя на най-сложно устроените 
животни. 
б) Заградете с кръгче цифрата пред гръбначните животни.
в) Запишете типа и класа, към които принадлежат животните.
г) Запишете в последната графа чрез букви белезите, които са характерни САМО за тези животни.

Животни Тип Клас
Белези, които са 

характерни САМО за 
тези животни

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

А. наличие на копривни клетки
Б. меко неначленено тяло, съставено от глава, туловище и крак
В. мрежеста нервна система
Г. кожно-мускулна торба
Д. начленени тяло и крайници
Е. въздушни мехури и кухи кости за олекотяване на тялото
Ж. суха кожа с пера, които покриват цялото тяло 
З. двигателни органи – 3 двойки ходилни крака и 2 двойки крила
И. черупка, която се образува от мантията
Й. тяло, изградено от два пласта клетки – ектодерма и ендодерма
К. двигателни органи перки
Л. сърце с едно предсърдие и една камера, един кръг на кръвообращение
М. двигателни органи – двойка крака и двойка крила

дъждовен червей
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11.  Представете класификацията на клас Земноводни и клас Влечуги, като изберете и запишете на 
съответните места разредите, в които са групирани представителите им.

опашати, люспести, безкраки, крокодили, костенурки, безопашати

12. Постоянна телесна температура имат:
а) рибите в) всички гръбначни животни
б) земноводните и влечугите г) птиците и бозайниците

13.  Коя е най-голямата и разнообразна група гръбначни животни?
а) клас Птици б) клас Насекоми в) клас Бозайници г) надклас Риби

14.  От всяка двойка думи подчертайте тази, която прави твърдението вярно. Влечугите:
а) имат суха/влажна кожа
б) дишат с трахеи/с бели дробове
в) имат яйца с много/с малко хранителни вещества
г) имат пряко развитие/развитие с превръщане (метаморфоза)

15.  Посочете чрез въвеждане на цифри:

а) Признаците, които са характерни за всички бозайници: ..........

б) Признаците, които са характерни само за бозайниците: ..........

в) Признаците, които са характерни само за първичните (яйцеснасящите) бозайници: ..........

г) Признаците, които са характерни само за низшите (торбестите) бозайници: ..........

д) Признаците, които са характерни само за висшите (плацентните) бозайници: ..........
1. тяло, покрито с косми
2. изхранване на малките с мляко
3. потни, мастни и млечни жлези
4. диференцирани зъби
5. вътрешно оплождане
6. клоака
7. развитие на зародиша в тялото на майката и изхранването му чрез плацента
8. развитие на зародиша в яйце, което майката мъти
9. раждане на недоразвити малки, които продължават развитието си в кожна торба  
    в коремната област на майката
10. температурата на тялото между 24 и 34°С
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ – ПРИМЕРНИ СХЕМИ ЗА ЙЕРАРХИЧНИ 
ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОСНОВНИ БИОЛОГИЧНИ ПОНЯТИЯ

Схема 1
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Схема 4

ЦВЯТ

Неплодна част

Плодна част
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