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Уважаеми колеги,
Авторският колектив на ИК „Анубис“ ви 

предлага нова, интересна визия и съдържание на 
учебния комплект по човекът и природата за пети 
клас. Той съдържа учебник, електронен вариант 
на учебника, учебна тетрадка и книга за учите-
ля. Основна цел при неговото създаване беше да 
осигурим на учителите лесна и бърза ориентация 
при работата с него, както и възможности за из-
бор при преподаването и оценяването.

Учебникът е структуриран в съответствие  
с последвателността на темите за нови знания в 
учебната програма. В учебника са включени 50 
урока за нови знания, 19 урока за практически 
дейности – лабораторни упражнения, семинари и 
дискусия, 7 урока за преговор и обобщение, как-
то и 6 контролни теста за учениците. Апаратът 
за ориентиране и текстът на урочните единици  е 
съобразен с възрастовите характеристики на пе-
токласниците, а това ще улесни самостоятелната 
работа с учебника. Ясно се различават видовете 
уроци. Учебникът притежава апарат за органи-
зиране и следване на алгоритъм при усвояването 
на знания и развитието на уменията, заложени в 
ключовите компетентностите в Държавните об-
разователни стандарти (ДОС) и новата учебна 
програма.

Към уроците за нови знания са разработе-
ни задачи с различна степен на трудност, както и 
задачи, които стимулират самостоятелната и гру-
повата изследователска работа. Новите понятия, 
основните изводи и обобщения за съответните 
теми са въведени ясно и последователно в рубри-
ката „Вече научихте“. В много от тези уроци са 
включени допълнителни знания и информация с 
цел активиране и стимулиране на познавателния 
интерес на учениците (рубрика „Нещо повече“).  
За разширяване на изследователския интерес и 
опит на учениците подпомагаме работата на учи-
теля с предложения за интересни опити, които 
учениците могат да правят вкъщи  (рубрика „На-
правете у дома“).

Уроците за практически дейности са раз-
нообразни. В лабораторните уроци са включе-
ни задачи, които са с ясни инструкции и са лесни 
за изпълнение от учениците. В уроците за семи-
нари (дискусия) е предоставен речник, който се 
използва за часа и обогатява езиковата култура 
на петокласниците. В края на уроците се акцен-
тира върху уменията, които учениците формират 
и развиват (рубрика „Вече мога“).

В уроците за обобщение сме разработили за-
дачи, с които учениците да надграждат и обобща-
ват наученото, като развиват своите компетент-
ности в областта на природните науки и умени-
ята за учене.

Включените тестови задачи развиват уме-
нията за самооценка на учениците. Могат да се 
използват по преценка и от учителите. 

В края на учебника е разработен и речник 
на новите понятия, включени в учебната прог-
рама. Надяваме се, че така ще улесним не само 
учениците, но и учителите, за да правят лесна 
и бърза справка за задължителните нови поня-
тия. 

Електронният вариант на учебника съдър-
жа различни допълнителни продукти – мултиме-
дийни презентации, галерии с изображения, ин-
тернет линкове, анимации,  интерактивни задачи 
с разнообразен илюстративен материал – видеа, 
фотоснимки, схеми и таблици, работни листо-
ве. Тези ресурси дават още една възможност 
на учителя за избор на подходящи за неговите 
ученици задачи. За да можем да подпомогнем 
ученици с различен стил на учене, към уроците 
за нови знания сме разработили и интерактивна 
обобщителна схема в рубрика „С един поглед – 
бързо, лесно, точно“.

Учебната тетрадка е предназначена за съв-
местната работа с учебника по човекът и приро-
дата в 5. клас. Разработена е въз основа на учеб-
ника и съдържа всички теми, представени в него 
с цел да се улеснят и подпомогнат адаптацията 
на петокласниците към учебното съдържание, 
добрата организация на учебното време и дей-
ностите за придобиване на ключовите компе-
тентности.

Учениците могат да работят с нея в час или 
самостоятелно вкъщи. 

В уроците за нови знания е предвидено място 
за записване плана на урочната тема и са вклю-
чени разнообразни по вид задачи, които могат 
да се изпълняват в различни етапи от процеса на 
обучението. Задачите могат да се решават съв-
местно с учителя, самостоятелно в клас или при 
самоподготовката на учениците, като част от тях 
са с практическа насоченост. 

В уроците за лабораторни упражнения в те-
традката са включени задачите от учебника с 
подходящо графично оформление за лесна ра-
бота с получените резултати, за да се стимулира 
развитието на уменията за експериментална дей-
ност.



4

Книгата за учителя по учебната дисциплина 
човекът и природата е адресирана към препода-
вателите, които водят обучението по предмета в 
пети клас. 

Разработеното съдържание цели да подпомог-
не учителите в тяхната всекидневна работа като:

• ориентира в новата учебна програма от-
носно целите, задачите и технологията на учеб-
но-преподавателската дейност, в която приори-
тетно място имат учениците

• насочва и запознава с новите акценти и пос-
лания

• предлага своеобразна партньорска методика 
за работата с учениците в обучението по човекът 
и природата в 5. клас

• насоките за подходи и реализация на учеб-
ния процес не предопределят и не задължават 
учителя стриктно да спазва предложената тех-
нология на обучение. Те само го информират 
за възможностите за избор от негова страна. На 
основата на научнообоснованите варианти за ра-
бота, учителят определя методиката на обучение, 
влагайки своето лично разбиране и отношение 
към нея с главна цел да развива в своите уче-
ници активност, самостоятелност, любопитство 
към откривателството и науката, оригиналност и 
творчество

С уважение и вяра в преподавателите и тех-
ния труд.

Авторите
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1. ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ 
ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В книгата за учителя по човекът и природата 
за 5. клас на издателство АНУБИС се съдържа 
информация, която улеснява преподаването на 
урока и взаимодействието с ученици и родители. 
Текстът е съобразен с конкретните изисквания 
на Закона за предучилищно и училищно образо-
вание (2015) и с потребностите в многообразния 
и творчески процес на учене и преподаване. Ин-
тегрирани са ключовите компетентности в об-
щообразователната подготовка, чл. 77. (1). Ак-
центирани са цялостните политики за „подкрепа 
за личностно развитие на детето и на ученика; 
изграждане на позитивен организационен кли-
мат; утвърждаване на позитивна дисциплина и 
развитие на училищната общност“, чл. 174. (2). 

Ние сме уверени в съвременните възгледи на 
педагогиката и в необходимостта от „сътрудни-
чество, ефективна комуникация и загриженост 
между всички участници в процеса на образо-
вание“, цитирани в Закона за предучилищно и 
училищно образование, чл. 174. (3). Нашата ан-
гажираност като издател и носител на ценности в 
образованието е свързана с Промяната. Необхо-
димо е пространство, в което българският учител 
да открие себе си. Пространство, в което да съ-
четае своя опит, нагласи, убеждения с реалност, 
която изисква единни политики и стратегии, 
сила, увереност и компетентност, за да се реали-
зира. Това е мотивът ни да създадем пособието 
„Книга за учителя“! 

Едно начало, събрало идеи от новите концепции 
в ученето, от разбиране за ролите на ученика и на 
учителя. Ученикът в съвременния свят е погълнат 
от мултимедийните технологии. Той опознава и 
получава житейските уроци основно през екрана 
и цветните изображения. Нужни са му самопоз-
нание, личностно развитие и силата на човешкото 
общуване. В същото време и ролите на учителя 
на XXI век се свързват с предприемаческо и пози-
тивно мислене. Той е призван да покаже на децата 
„как да постигнат резултат“, да обясни „защо?“. 
От една страна, учителят е носител на традиции, 
ценности, вдъхновител на идеи в българското учи-
лище. От друга – разбиращ, ведър, образован, с 
умения в прилагане на новите стандарти в обуче-

нието. Учител, който може да превърне атмосфе-
рата на часа в т.нар. позитивна класна стая и да 
експериментира в актуални обучителни моде-
ли. Изискване към нас педагозите днес е успешна-
та комуникация с родителите и взаимодействие в 
диференцирана среда – възможност за ефективно 
вграждане на деца с различни образователни по-
требности (СОП и СОТ). 

Според американския писател Уилям Артър 
Уорд „Посредственият учител разказва, добрият 
обяснява, най-добрият показва, а великият учи-
тел вдъхновява!“. Тази концепция е свързана с 
професионалните умения на педагога и с взаи-
моотношенията в образователната ни реалност 
– противоречиви и едновременно в синхрон и с 
blended learning, и при работа с интерактивна-
та дъска, и в игровизацията в съдържанието на 
урока, и в интерактивните методи на преподава-
не. Приложението на проектбазирани подходи, 
уменията за диагностициране „стила на учене“ 
на всеки ученик, развитие на дарбите, открива-
не ресурса на децата и стимулиране на силните 
страни в процеса на „активно учене“ са приори-
тетни в дейността на всеки обучаващ. Те са ак-
туални и най-вече в периодите на преход, когато 
малкият ученик застава пред предизвикателства-
та в 5. клас, а учителят го посреща, за да разкрие 
нови светове.

Какво е препоръчително да знаем 
за ученика в прехода 4. – 5. клас?
Ученикът в прехода 4. – 5. клас се отличава с 

особености, които обхващат различни ключови 
аспекти от развитието. Детството постепенно 
преминава в ранно юношество и е важно като пе-
дагози да обърнем внимание на:

• общото и интелектуалното развитие
• сферата на потребностите, интересите, убеж-

денията и учебната мотивация
• сферата на когнитивното развитие – памет, 

внимание и концентрация, мислене
• самооценката спрямо общуването с другите
• поведенческата саморегулация и организа-

цията на време и пространство
• адаптацията и дезадаптацията на ученика и др.
Ако разгледаме по-подробно отделните на-

стъпващи промени, ще се убедим в необходи-
мостта от оказване на помощ и подкрепа на дете-
то – бъдещ петокласник:
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩО 
И ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ
Криза на самосъзнанието – детето търси ин-

дивидуалност (идентичност), има трудности в ут-
върждаване на норми и правила. Препоръки към 
педагога: прилагайте умерено физическо и пси-
хическо натоварване поради повишената възбу-
димост и снижената работоспособност. Системно 
поставяйте граници в поведението на детето, на-
помняйте въведените училищни и нравствени пра-
вила и утвърждавайте „позитивната дисциплина“.

Eмоционална неустойчивост, свързана 
най-често с промени в настроенията – от дързост, 
приповдигнатост, активност, агресивност до де-
пресивност, усещане за самота, конфликтност. 
Препоръки към педагога: приложете упраж-
нения за самоконтрол, саморегулация на пове-
дението (дишане, релакс), управление на стреса. 
Стимулирайте развитие на емоционална компе-
тентност на ученика – да разпознава собствените 
си емоции (особено негативните), да управлява 
гнева, тъгата и страха; да разпознава емоциите 
на другите в общуването.

Ускорено полово съзряване като част от 
всеобщ подем в преустройството на организма. 
Незавършено физическо израстване и духовно 
съзряване и т.н. Препоръки към педагога: при-
емайте търпеливо и разумно предизвикателства-
та в половите стереотипи, отговаряйте на въпро-
си, свързани с различията.

Силен стремеж към самостоятелност и не-
зависимост от учителя и от родителите. Препо-
ръки към педагога: стимулирайте развитието 
на адекватна самооценка, водете интерактивен 
образователен процес, който подкрепя изявата и 
участието на всяко дете. Поощрявайте родители-
те чрез техниките на коучинг в образованието да 
възпитават децата в автономно правене на избор.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ, 
ИНТЕРЕСИ, УБЕЖДЕНИЯ, 
УЧЕБНА МОТИВАЦИЯ
Основните потребности и интереси на уче-

ника се отразяват в очакването: „Да съм като 
възрастен“ и в отговори на въпроси: „Кой съм 
аз?“, „Кои роли в живота ми подхождат най-
добре?“. Новото и необичайното в интересите ги 
прави многопосочни и познавателни – свързани 
с наука, техника, спорт, изкуство – така те пре-
растват в увлечения. Препоръки към педагога: 
признавайте индивидуалността на всяко дете, 
стимулирайте самопознанието чрез игри, оценя-

вайте обективно и позитивно знанията и учебни-
те постижения, стимулирайте личностното раз-
витие на ученика.

Убежденията са свързани с отделни позна-
ния и с авторитета на значими възрастни, лично-
сти, герои на филми, литературни произведения. 
Рязко спада учебната мотивация. Препоръки 
към педагога: подкрепяйте любопитството на 
децата, четенето и стремежа да подражават на 
любими образи и герои. Провокирайте интереса 
с разнообразни дидактически и психолого-педа-
гогически подходи в обучението. Ангажирайте 
се с отговори на въпроси: „Какъв е смисълът?“, 
„За какво всичко това ми е необходимо“, „Как-
во е приложението на наученото в реалността“. 
Учете децата на „житейските умения“.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАМЕТ, 
ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ, 
МИСЛЕНЕ
Паметта се обогатява и развива, механично-

то заучаване отстъпва място на умението да се 
диференцира съдържанието; учи се неволево. 
Препоръки към педагога: изисквайте изготвя-
не на план на урока от ученика, демонстрирайте 
как се отделя важно от маловажно, обобщавайте 
и систематизирайте. Специално внимание обър-
нете на уменията за учене, въвлечете родителите 
в сътрудничество.

Вниманието и концентрацията бележат 
спад и се влошават – допускат се грешки при че-
тене, писане. Ученикът по-трудно се концентри-
ра поради многопосочните си интереси – от една 
страна, се увлича от собствените си потребности, 
от друга, е необходимо да се ангажира с препо-
даването, с урока. Препоръки към педагога: 
привличайте вниманието на ученика, като поста-
вяте цели, въвличайте го в конкретни дейности, 
поставяйте учебни задачи, съобразени с индиви-
дуалните възможности и интереси, планирайте и 
контролирайте дейността в синхрон с изисква-
нията за качество в образованието.

Мисленето непрекъснато се развива. Мислов-
ните операции сравняване, доказване, оценяване, 
предвиждане и движение от конкретно към общо 
се утвърждават. Препоръки към педагога: 
умело въвеждайте нови и непознати понятия, от-
деляйте достатъчно време за тяхното усвояване и 
научаване, включително с визуализиране и други 
дидактически и интерактивни методи. Стимули-
райте творчество у ученика. Развивайте собстве-
на креативност и новаторско мислене. 
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА САМООЦЕНКА 
СПРЯМО ОБЩУВАНЕ С ДРУГИТЕ
Самооценката при децата се формира на база 

общуване с другите и отразява огледално тяхно-
то отношение. Силно се повлиява от процеса на 
оценяване, от характера на взаимоотношенията 
с връстниците и отношението с учители и роди-
тели. Препоръки към педагога: давайте пози-
тивна обратна връзка и поощрявайте изявите и 
активността на ученика. Създавайте спокойна ат-
мосфера на доверие и безопасност. Подкрепяйте 
и поощрявайте родителите към образци на прие-
мащо поведение, отчитане на индивидуалния на-
предък, несравняване с другите и увереност. 

ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА САМОРЕГУЛАЦИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕ 
И НА ПРОСТРАНСТВО
Поведението с намален самоконтрол, инте-

ресът към субкултури (специфични идоли, мода, 
маниери и облекло) са типични в процеса на са-
морегулация на ученика в 5. клас. Водещ модел 
за подражание са връстници и приятели, както и 
личности авторитети. Липсва началният учител и 
средата на сигурност. Препоръки към педагога: 
приложете различни стратегии от позитивното 
възпитание и моделите на Бен Фурман („Методът 
детски умения“, 2007). Създайте взаимодействие 
на доверие, акцентирайте върху по-силните стра-

ни на ученика (не върху дефицита), търсете ресур-
си, планирайте програми за личностно развитие на 
детето. При резултат отразете успехите публично 
и поощрете участието. В случаи на поведенческа 
дезадаптация и деструктивни поведения (агресия, 
тормоз, асоциални прояви и др.) потърсете кон-
султация с психолог, с детски специалист, инфор-
мирайте и привлечете родителя като партньор. 
Потърсете ефективни стратегии за организация 
на времето и пространството, за да стимулирате 
усещането за сигурност и безопасност у ученика.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИЯ 
И ДЕЗАДАПТАЦИЯ В ПРЕХОДА 
4. – 5. КЛАС
Адаптацията на ученика към 5. клас има клю-

чово значение за успеваемостта в учебния процес. 
Симптомите за адаптираност се регистрират до 2 – 
3 месеца след началото на учебната година. Засягат 
основните сфери – интелектуална, поведенческа, 
комуникативна, соматична (телесна), емоционал-
на. Често се открояват и нарушения в нормалната 
адаптация на детето под влияние на учебен стрес, 
личностни и социални фактори, известни като про-
цеси на дезадаптация. Приема се, че адаптацията 
и дезадаптацията на детето в прехода 4. – 5. клас 
зависи до голяма степен от личността на учителя и 
педагогическия му подход. В този смисъл полезно 
е да се ориентираме в най-често срещаните факто-
ри за дезадаптация на ученика (таблица 1).

Таблица 1. Фактори, свързани с дезадаптацията на ученика в периода 4. – 5. клас
№ Фактори за дезадаптация Препоръки към педагога

1. Изменение в условията на средата и 
обучението: учители „предметници“, 
нови кабинети, различни деца (ново 
училище), потребност да се изгражда 
авторитет, необходимост от утвържда-
ване.

Проведете своеобразна „екскурзия“ в училището за ориентация 
в средата; запознайте учениците с кабинетите, служителите, ад-
министрацията; отговорете на въпроса: „Към кого да се обър-
на, когато...“; съпровождайте децата през първата седмица при 
смяна на кабинети (движение и преместване в пространството 
заедно); запознайте се с родителите – чрез групова работа за 
„запознаване“ и създаване на доверие; чрез нестандартна ро-
дителска среща; организирайте „свободно време“ и анимация 
в училищната среда с различни игри и форми за комуникация.

2. Изменение на изискванията. Въведете детето в „ползите“ от разнообразието и възможнос-
тите да общува с различни хора; установете връзка с родите-
лите (електронни дневници, SMS-и, график за чуване по теле-
фона, график на приемно време; включване в дневния ред на 
родителска среща).
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№ Фактори за дезадаптация Препоръки към педагога

3. Отсъствие/намален контрол от учителя 
и чувство у ученика за „обезличаване“ 
(чувства се „невидим за учителя“, тър-
си пътища за деструктивно привлича-
не на вниманието, развива усещане за 
„безнадзорност“ и/или „опиянение от 
свободата“).

Приемете спокойно и разумно промяната в поведението на уче-
ника; инициирайте сътрудничество със семейството; стимули-
райте самостоятелност и самоуправление; проявете внимание 
към индивидуалността на всяко дете; организирайте съвместно 
изготвяне на правила на поведение в класната стая и системно 
„напомняйте“ на децата нормите в периода на адаптация (5 – 6 
правила).

4. „Пробив в знанията“, пропуски в изу-
чавания учебен материал.

Приложете психолого-педагогическа диагностика и провере-
те степента на усвоения материал; анализирайте личностните 
особености и социалната среда на децата; приложете научаване 
чрез игра, ориентирайте се в „стила на учене“ на децата; съз-
дайте ясни критерии за оценяване.

5. Социални взаимоотношения. Приемете „борбата за лидерство“ като естествен етап в разви-
тието на груповата работа; отчетете значимостта на приятел-
ския кръг за ученика; подкрепете самочувствието на детето; 
дискутирайте толерантността (международен ден – 16 ноем-
ври); отразете възможните рискове за добрата адаптация: хи-
гиена на живот, хигиена на мислене, влияние на виртуалното 
пространство, социална среда.

Изграждането на доверителни отношения 
между учителя и ученика в 5. клас е основопола-
гащо за добрата адаптация и за по-нататъшните 
взаимоотношения в учебната среда. Стимули-
райте взаимно уважение с родителите и с де-
цата, признавайте техните способности, прово-
кирайте усвояване на житейските умения. Това 

са посланията и на „позитивната класна стая“, 
станала обект на внимание през последните го-
дини сред успешните професионални практики 
в педагогиката. Моделът се отличава със свои 
елементи и особености и служи за ориентир в 
прилагането на съвременните идеи при работа с 
деца (схема 1).  

Създаване 
атмосфера 

на доброжелателство, 
непоколебимост 
и достойнство

ЕЛЕМЕНТИ 
НА ПОЗИТИВНОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ

Аз мога
Аз съм значим

Аз съм необходим

Стимулиране 
на самостоятелност 

и чувство 
на отговорност

Поставяне 
на ясни цели, 

задачи и стратегии 
как да се изпълнят

Формиране 
на интерес 

и загриженост 
към всеки ученик

– Познавам те
– Насърчавам те

– Вярвам в твоите 
възможности

Изграждане 
на доверие 

и безусловно приемане 
– срещи на класа

Схема 1. Елементи 
на позитивното възпитание
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Актуален е въпросът как да създадем атмосфе-
ра на доверие в „позитивната класна стая“? Как 
да предизвикаме интереса на децата към ученето 
и познанието? Можем да започнем от първата ни 
формална или неформална среща с учениците:

• представете се по име; разкажете за себе си 
накратко, като изтъкнете най-силните страни, про-
фесионални успехи и умения, които притежавате

• поставете изискванията си към учебния 
предмет и взаимодействия; обсъдете какво 
очаквате да се направи

• инициирайте въвеждане на „правила“ в учеб-
ния процес (подходящо е да се обсъдят и израбо-
тят от групата деца, да бъдат поставени на види-
мо място под формата на колаж, цветен стимул, 
фотографии и т.н.)

• придържайте се към ефективно управление 
на времето в часа (планиране, разпределяне, кон-
тролиране на учебния процес)

• проявете интерес към личността на всяко 
дете (опознайте го и чрез игра, напр. „Кой съм 
аз?“, „Какво умея да правя най-добре?“ и мн. др.) 

• създайте запомняща се атмосфера (чрез под-
ходяща тиха музика; интересен кратък разказ; 
мотивиращо резюме „Защо е важно да знам?“) 

• предложете приемливи решения на разно-
образните ситуации

• стимулирайте „учене на самоконтрол“ чрез 
различни съвременни подходи (приложение 1)

• преподавайте урока в синхрон с различните 
стилове на учене (приложение 2).

В Закона за предучилищно и училищно обра-
зование (2015) ясно се упоменава тенденцията в 
българското образование – умение на учителя да 
диагностицира стила на учене на всеки ученик. 
На базата на получената информация педагогът 
може да структурира и преподаването на урока 
така, че да удовлетвори потребностите на всички 
участници в процеса на обучение. 

Как да разпознаем стила на учене 
и да адаптираме стратегията 
си на преподаване?

Стилът на учене е свързан с „предпочитания 
начин на възприемане и преработка на информа-
ция“ (Tennant, 1988). Формира се още в ранния 
опит от развитието на човека, а в психологията 
и педагогиката е популярен от 30-те години на 
XX  век. Съществуват разнообразни формули-
ровки и класификации за стил на учене. Сред 
най-разпространените са на Х. Гарднър, Колб, 
Майерс и Бригс, Голей и др. Стилът на учене 
като относително устойчива величина се разли-
чава от стратегиите на учене – подходящ метод 
за приложение на стила по съответен начин. Този 
подход гарантира активност, интерес и творческа 
активност в обучението и изисква определени 
стъпки, които учителят да следва:

Стъпка 1. Запознайте се подробно с концеп-
цията „стил на учене“.

Стъпка 2. Определете стила на учене на всеки 
ученик чрез специално утвърдена методика – скала 
за оценяване на индивидуалния стил на учене и игра, 
напр. https://www.surveymonkey.com/r/playstyle или 
www.ivanpivanov.com/uploads/sources/ и др.

Стъпка 3. Подберете основните похвати и 
техники, подходящи за преподаването на урока. 

Подборът на стратегии за преподаване на уро-
ка е професионален и личен избор на учителя. 
Често той се представя и демонстрира в учител-
ското портфолио като доказателство за гъвкав 
подход и новаторство в работата. Можете да из-
ползвате разнообразни варианти, например:

Учене чрез сътрудничество – утвърдена стра-
тегия, известна като „Методи на Кегън“ (1985). 
Авторът популяризира цялостното си изследване, 
свързано с приложение на техники, които форми-
рат социални умения и сътрудничество у децата. 
В схема 2 са показани елементите на стратегията 
„Учене чрез сътрудничество по Кегън“, 1985.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО КЕГЪН, 1985

Два вида цели

1. Непосредствени Развитие на познавателни 
способности

Чрез конкретно учебно 
съдържание

2. Социални Формират отговорности Формират сътрудничество 
в групата

Схема 2
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Според концепцията на Кегън обучението е 
ефективно, ако всеки от участниците дава своя 
принос в ясно организиран, групов процес със 
следните елементи:

• пространствено разположение на участници-
те (приложение 3)

• формиране на нехомогенни групи
• поставяне на общи задачи, които стимулират 

сътрудничество
• ясно фокусиране на отговорности
• избор на похвати и техники: за подбор на 

групи (игри за групова работа); за разработване 
и усвояване на нови знания (интервю с учебни 
фишове); за обобщаване и систематизиране (мо-
зъчна атака, кръгла маса); за оценяване

Индивидуална работа с децата
Много често в урочната система се налага при-

лагане на индивидуална работа с децата. В тези 
случаи подходящо е да разпределите учениците 
в три основни групи (съобразно индивидуалните 
особености, интереси, социални умения и др.), без 
да давате израз за начина и смисъла на подбора: 

Таблица 2. Основни групи ученици 
и подходящи учебни задачи за учене

Диферен-
циране 

на децата 
– нива

Особе-
ности 

на децата

Учебни задачи,
съобразени 

с дидактическите 
цели на урока

1-во ниво
(15 – 20% 
от класа)

трудно се 
справят с 
уч. съдър-
жание

лeсни и опростени; 
по-малко и по-достъп-
на информация; повече 
онагледяване и картини; 
повече занимателност; 
по-голям размер на сим-
воли и букви; думи, раз-
делени на срички; игрови 
упражнения

2-ро ниво
(50 – 60% 
от класа)

добре се 
справят с 
уч. съдър-
жание

презентации; практически 
и кратки упражнения; уп-
ражнения за затвържда-
ване на материала; фрон-
тално преподаване

3-то ниво
(15 – 20% 
от класа)

мн. добре 
и отлично 
се справят 
с уч. съ-
държание

усложнени, разнообразни 
задачи; повече информа-
ция, основно словесна; 
сложни форми на изразя-
ване и понятия; забавни 
игри; по-малък размер на 
символите

Приобщаващо образование 
в класната стая
Едно предизвикателство пред модерното обра-

зование (след учене чрез сътрудничество) поз-
волява уважаване и приемане на всички деца, 
независимо от техния статус, произход и култу-
ра. Приобщаващата педагогика е насочена и към 
персоналните потребности на децата със специ-
ални образователни и обучителни потребности 
(СОТ и СОП). Успешното прилагане стратегиите 
на приобщаващото образование изисква придър-
жане към определени стандарти на поведение. 
Препоръчително е:

• да формирате готовност за работа у децата
• да мотивирате дейността – поставете тема, 

разяснете целта и задачите на урока
• да демонстрирате способите за реализиране 

на целта
• да дадете словесна инструкция за изпълне-

ние на дейността
• да представите перспектива за полезността 

на информацията
• да разграничите отделните етапи в работата
• да актуализирате старите знания
• да поставите самостоятелни задачи, съответ-

ни на възможностите на децата
• да направите проверка и оценка на извърше-

ното
Децата със специални потребности много често 

не могат да подчинят действията си на словесната 
инструкция от учителя. Необходима е корекцион-
на работа по отношение на допуснати неточно-
сти; уточняване на представите на детето по тема-
та; формиране на знания и умения практически да 
приложи изискванията на учителя. В тази връзка 
препоръчително към работата на учителя е:

• изработване на индивидуален план за всяко 
едно дете спрямо динамичния стереотип (индиви-
дуални особености) и работа на „малки порции“

• приложение на тренировъчни/загряващи уп-
ражнения за моториката преди реализиране на 
задачи с по-голяма продължителност

• използване на подпомагащи прийоми, заба-
вен темп на работа

• разчленяване на сложните понятия
• използване на сетивния опит в процеса на 

преподаване, словесни (разказ, обяснение, бесе-
да), нагледни (илюстрации, показ, демонстрация) 
и практически методи (упражнение, практически 
и социални умения) и др.

• фокусираното към решения образование и т.н.
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Важни теми при работа с деца с различни 
потребности са: 

• семейното възпитание и атмосферата в се-
мейството, както и добрата връзка на педагога с 
родителите

• увереността у децата и развитието на пози-
тивна, адекватна самооценка

• саморегулацията на поведението, способност-
та да планира и реализира действията си докрай

• уважението и приемането на останалите деца 
(при деца със специални потребности, както и при 
останалите деца в класа е общовалиден и двупо-
сочен принципът за интегриране и приобщаване в 
еднаква степен по отношение на различието)

Процесите на интегрираното/приобщаващото 
образование в класната стая са немислими без 
партньорството с родителите и семейството. В 
множество срещи с педагози и родители убе-
дително се откроиха представите на учителя за 
ефективни взаимоотношения с родителите, както 
и очакванията на семейството за ролите и пове-
дението на педагога.

Какво 
учителите 
очакват 

от родителите?

Какво родителите очакват 
от учителите?

Заинтересова-
ност, съпри-
частност, добро 
възпитание, 
отговорност, ак-
тивност, съдей-
ствие, отзивчи-
вост, разбиране, 
разумни компро-
миси и др. 

Търпение, мило отношение, 
обич към децата и работата, уме-
ние да изслушват и напътстват, 
да създават доверие, да провеж-
дат интересни уроци, да дават 
примери от живота, да създават 
различни и запомнящи се часове, 
да стимулират децата да учат, да 
събуждат любопитство и инте-
рес, да уважават родителите и 
техните пропуски, да провокират 
справедливост, да научават де-
цата да задават въпроси: „Защо, 
как, какво, къде“.

Някои полезни напътствия 
към учителя при взаимодействие 
с родителите
Пътят към родителите понякога е конфликтен, 

изпълнен с неразбиране и дори огорчение. Приви-
легия е възможността да застанем уверено – това е 
силата да изразим своето отношение, да утвърдим 
своя авторитет и имидж професионално и социално 
приемливо! Някои познати моменти в ефективната 
комуникация с родителите ни гарантират успех:

• опознайте родителите: научете техните име-
на, потребности и интереси – така създавате до-
верие, посрещнете ги с усмивка

• отделете специално време и място за всяка 
среща с родителите; подгответе „нестандартна“ 
родителска среща

• предварително обмислете срещата: съберете 
факти за поведението и състоянието на ученика; 
представете накратко вашите изисквания, посъ-
ветвайте родителя как да постъпва съобразено с 
посланията на коучинга в образованието

• говорете достъпно и съответно на повода, 
използвайте подходяща терминология, подбе-
рете внимателно обръщението си в „ти“ или 
„вие“.

• бъдете конкретни, фактологични, активни; 
задавайте открити въпроси (Кога? Как точно? 
Къде?)

• ориентирайте се в типажа и в емоционално-
то състояние на родителя – по маниера, стила на 
обличане, поведението (много често родителят 
изпитва неудобство, страх или гняв в очакването 
за критика: невинаги е правилно информиран; не 
разбира посланията на учителя за възпитанието; 
не притежава подходящ ефективен родителски 
стил; някои родители страдат от заболяване и т.н.) 

• придържайте се към правилата на вербал-
на, невербална комуникация и избор на облекло 
и прическа; обърнете внимание на гласа си (да 
бъде мек, в ниски тонове, плътен, тих)

• въведете разговора с подходящи послания за 
детето: използвайте правилото 3:1 (3 позитивни 
послания, 1 препоръка)

• избягвайте оценяване, критика, високомерен 
тон или обидни квалификации, независимо от не-
съобразително родителско отношение

• въвлечете родителя в отговорно поведение и 
отношение към ситуацията (Предлагам... очак-
вам да получа Вашата подкрепа)

• дайте възможност на родителя да изрази свое 
мнение/обратна връзка – ако е раздразнителен 
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или агресивен, не приемайте реакцията му като 
насочена пряко към вас – изслушайте емпатично 
(с разбиране, напр. разбирам, аха... Правилно ли 
съм разбрал, че...? Мога ли с нещо да бъда поле-
зен?, Разбирам, мога ли сега да изразя своето 
мнение и т.н.), подканете го да изкаже съобра-
женията си, задайте въпрос: Какво конкретно 
имате предвид?, Наистина ли искате отговор 
на този въпрос? и т.н.

• предложете съдействие – среща с други ро-
дители, помощ, информация за консултиране със 
специалист и т.н.

• уважавайте и пазете достойнството – своето 
и на родителя

• гарантирайте конфиденциалност (поверител-
ност) на срещата

Използвана литература: 
Батоева, Д., Т. Попов и др. Педагогическа и психоло-
гическа диагностика. С., 2006.
Георгиев, Л. Психология на развитието и възрастова 
психология. С., 2005.
Караджова, К., Д. Щерева. Алтернативни средства за 
въздействие при деца с умствена изостаналост. С., 
2009.
Захариева, Р. Трите модела за училищна готовност. 
С., 2004.
Конакчиева, П. Игрови технологии за ориентиране на 
детето в света. Дидактически игри по образователни 
направления природен и околен свят 3 – 7 години. ВТ, 
2010.
Кирилова, Ем. Параметри и диагностика на готов-
ността за училищно обучение. ВТ, 2004.
Лефтерова, Б. Здравното възпитание в контекста на 
социално-поведенческа готовност на детето за учили-
ще. С., 2014.
Маринов, Е. Рехабилитация и ерготерапия при деца 
със СОП. С., 2013.
Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. ВСУ, 
2011.
Молберг Ш.,М. Сьоблом. Фокусирано към решения 
образование. С., 2006.
http://psiho-test.info/preduchilishtna-vuzrast.php
http://priobshti.se/article/ekipna-rabota/partnorstvo-s-
roditelite
http://www.daskalo.com/outsalapitsa/files/2012 или 
http://roditeli.org/index.php
http://www.teacher.bg/(101 идеи за иновативни учители)
www.psyhichnozdrave.com
www.edu.uni-sz.bg/books/
www.slideshare.net/c.gergova/
www.roditeli.org

Приложение 1

Педагого-психологически модели 
за стимулиране на самоконтрол 
при децата

ЗА ДА СЕ ФОРМИРАТ 
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ 
НА УЧЕНИКА, СА НЕОБХОДИМИ: 
Единни „изисквания“ от училището, отнесени 

към „уменията за учене“ на всички деца. Демон-
страция и окуражаване на децата: как да стоят 
„правилно“ на чина; как да организират матери-
алите си на учебното място; как да подреждат по-
собията си в началото и в края на всеки учебен час. 
Отразяване на старанието и стремежа за ред с по-
ощрение, привилегия или награда. Обособяване на 
места в класната стая, където децата могат да по-
ставят индивидуални предмети, вещи, портфолио, 
материали. Подреждане записа на дъската систем-
но, с придържане към определени области (за нови 
знания, план на урока, понятия, напомняне и за до-
машни задачи). Осигуряване на достатъчно време 
за препис на информацията от дъската или запоз-
наване с нея. Изискване за наличие на определени 
работни материали и пособия (листове с различни 
цветове, подвързии, надписи). Организиране на 
информацията в таблични форми, карти, диаграми. 
Даване на рамкирани текстове за допълване на ин-
формацията при инструктирането.
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ЗА ДА СЕ ПООЩРЯТ УМЕНИЯТА 
ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ВРЕМЕТО, СА НЕОБХОДИМИ:
Предупреждение навреме за предстоящи дей-

ности, срок на изпълнение и написване информа-
цията на дъската с често напомняне. Изработва-
не календар на събитията и поставяне на стената 
в класната стая. Създаване на графици и списъци 
на нещата, които трябва да се направят. Съгласу-
ване на общия календар с този на всяко дете.

Научаване на децата да разпознават времето 
и часа, графика и календара. Изработване на 
дневен режим и график за класната стая (гра-
фичен, с рисунки и символи). Подпомагане на 
учениците да съобразяват и приоритизират (кои 
задачи са спешни и неотложни; кои са важни; 
кои са важни, но не спешни; кои не са важни). 
Демонстрация как свършените задачи могат да 
се отмятат по списък. Разработване на по-дълги 
и сложни задачи на малки части. Помощ учени-
ците да организират идеите си, като използват 
„подсказки“ (цветни листове, триещи се дъски, 
самоуправление/самопомощ). „Материализира-
не“ на успеха (карта на целите, списък на пости-
женията/колаж и др.).

ЗА ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ И ПОДДЪРЖА 
ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИКА, 
Е НЕОБХОДИМО:
Извикване на учениците отпред/близо до учите-

ля за получаване на преки инструкции (напр. Все-
ки да излиза отпред и да идва до мен). Задават 
се интересни, провокативни въпроси, показват се 
снимки, разказват се кратки истории или се про-
чита стихотворение, за да се генерират дискусия и 
интерес към урока. Опит с игривост и театралност 
– привличат вниманието и повишават интереса. 
Използване на мистерия: слага се предмет, свързан 
с урока, в кутия, чанта – начин да се накарат учени-
ците да отгатват – предизвиква дискусии и писмени 
дейности. Прилага се система от различни сигнали: 
слухови – използва се звънче, пляскане или музи-
кален фрагмент на пиано, китара, устни сигнали 
(Стоп... Това е важно); зрителни – присветване 
с лампа, вдигане на ръката си (знак за учениците 
да вдигнат ръце и да затворят уста, докато всички 
не замълчат и не започнат да внимават); рутинни 
фрази: Всички… Готови…; очен контакт: уче-
ниците трябва да виждат учителя, когато говори, 
особено когато дава инструкции. За поддържане 
на вниманието: добра предварителна подготовка 
и паузи при даване на инструкции. Отчетлив ритъм 
и разнообразни въпроси към целия клас, към двой-
ки или индивидуален отговор при преподаване на 
урока. Намаляване на времето за говорене. Из-
ползване на специализирани техники за задаване 
на въпроси (задават се отворени въпроси, изисква 
се учениците да разсъждават и се стимулират кри-
тично мислене и обсъждания.

Приложение 2
СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ СПОРЕД ГАРДНЪР (GARDNER)

Стил 
на учене

Предпочитания 
на детето

Технологии 
на обучение

Подходящи методи 
на преподаване

Визуален рисунки, схеми, 
пространствено 
представена ин-
формация, визуа-
лизация

графични обекти, 
мултимедийни 
презентации, си-
мулации, цветни 
стимули

видео, кино, диапозитиви, игри за въображението, лаби-
ринти, пъзели, илюстровани книги, съставяне на мемокар-
ти и флаш карти, работа със символи, картини, диаграми, 
подпомагащи запомнянето, цветни маркери, списъци с 
ключови думи, таблици, компютърни програми за онагле-
дяване, методи „Лавина“, „Снежна топка“, „Мрежата на 
паяка“, „Мозъчни карти“, „Рисуване на идеи“ 

Слухов рими, музика, 
звуци, ритми

аудио-, видео фор-
мат на учебното 
съдържание

музика, песни, посещения на концерти, музикални игри, 
музикални инструменти, факти, представени под формата 
на мелодия/рими, групови дискусии, методи: „Светофар“, 
„Мозъчна атака“, „Пирамида“

Вербален писменни и разго-
ворни форми

текст, запис, ра-
бота в група

„Дърво с решения“, „Инвентика“, „Какво би станало, ако  
хората са еднакви“, „Въртележка“.
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Приложение 3

ВАРИАНТИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ 
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2. НАУЧНА ОБОСНОВКА НА 
РАЗРАБОТЕНОТО УЧЕБНО 
СЪДЪРЖАНИЕ В УЧЕБНИЯ 
КОМПЛЕКТ

МЯСТО НА „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ 
ЗА 5. КЛАС В КОО „ПРИРОДНИ НАУКИ 
И ЕКОЛОГИЯ“
Учебният предмет „Човекът и природата“ 

е включен в Културно-образователната област 
„Природни науки и екология“ и се изучава в двата 
етапа на основната образователна степен от 3. до 
6. клас и е част от задължителната подготовка на 
учениците. Учебният предмет „Човекът и приро-
дата“ интегративно съдържа знания за природата 
– физични, химични и био логични. Чрез обучение-
то по човекът и природата се цели да се създаде 
възможност за изграждане на цялостен и по-пълен 
образ за единството, мно гообразието и взаимо-
връзките между структурата, явленията и проце-
сите в неживата и живата природа. Заедно с това 
учениците се подготвят за изучаването на учеб-
ните предмети „Физика и астрономия“, „Химия и 
опазване на околната среда“, „Биология и здравно 
образование“ в 7. клас на прогимназиалния етап 
от основната степен. Подготовката на учениците 
е свързана с усвояване на специфични термини и 
понятия от изброените дисциплини, усвояване на 
някои методи, характерни за различните приро-
донаучни области. Успоредно с това се създават 
интереси и отношения към природата, природните 
науки, съвременните проблеми на замърсяване и 
опазване на природата и се осмислят мястото, ро-
лята и значението на човека в тези процеси.

От Държавните образователни стандарти за 
учебно съдържание могат да се конкретизират 
изискванията по отношение на знанията, уме-
нията и отношенията, които учениците тряб-
ва да имат в резултат на обучението по учебния 
предмет човекът и природата в 5. клас. Също така 
могат мно го ясно да се регламентират целите на 
обучението и възпитанието, както и очакваните 
резултати от обучението.

Според изискванията учебното съдържание в 
процеса на обучение трябва да ориентира учени-
ците към най-важните и ключови проблеми, идеи, 
понятия и подходи за овладяване на знанията. 
Трябва да се предлагат не само готови знания, но 
и подходи, методи за изследване и активно тър-
сене на допълнителна информация за разширява-
не и задълбочаване на знанията.

Уменията, които следва да се формират, се 
отнасят, от една страна, до интелектуални дей-
ности (разпознаване, описание, обяснение, оце-
няване), а от друга – до практически, свързани 
с използването на знанията за решаване на кон-
кретни, най-елементарни проблеми.

Отношенията като резултат от дейността 
трябва да са свързани с ценностните ориентации 
и нагласи – ключови компетентности: готовност 
и стремеж за учене през целия живот, стремеж 
към усвояване на световните ценности, лична от-
говорност, самооценка, самоконтрол и планира-
не на бъдещите действия.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
УЧЕБНАТА 2016 – 2017 г.

НАРЕДБА 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния 
план

НАРЕДБА 5 от 30 ноември 2015 г. за общо-
образователната подготовка

НАРЕДБА 6 от 30 ноември 2015 г. за позна-
вателните книжки, учебниците и учебните пома-
гала

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪР-
ЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТ-
НОСТТА (2014 – 2020)

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВРЪЗКА 
С НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
( ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПОСТИГАНЕ НА 
МЕЖДУПРЕДМЕТЕН СИНТЕЗ), ФОРМИ И 
МЕТОДИ НА КОНТРОЛ
Учебното съдържание на учебника е съобра-

зено с изискванията на новата учебна програма 
по ЧП, одобрена от МОН в края на 2015 г. Спо-
ред учебната програма съдържанието трябва 
да е обособено в четири части: I част. Физич-
ни явления; II част. Вещества и техните свой-
ства; III част. Структура и жизнени процеси на 
организмите; ІV част. Единство на природата. 
Тези части съответстват на трите направления 
от природните науки физика, химия и биология. 
Четвъртата част, която за първи път е обосо-
бена отделно, доразвива и обогатява идеята за 
взаимна връзка между обектите и процесите в 
природата, които се развиват във всяка от пър-
вите три части.
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В учебната програма са формулирани теми по 
областите на компетентност на учебното съдър-
жание.

Основните акценти в учебната програма са
• съчетаване на традиционни и съвременни 

форми, методи и подходи при организиране на 
учебния процес

•  използване на елементи на изследовател-
ския и проблемния подход и разкриване на екс-
перименталната същност на природните науки

• използване всички възможности на демон-
страционния, лабораторния и домашния експери-
мент

• усвояване на практически умения за из-
вършване на наблюдения и лабораторна работа 
с естествени обекти и модели

• владеене и прилагане от учителя на дейнос-
тен подход, интерактивни методи на обучение, 
вътрепредметни и междупредметни връзки и 
партньорски отношения с учениците

В програмата са конкретизирани дейностите, 
свързани с придобиването на ключовите компе-
тентности и междупредметните връзки, които 
трябва да се формират в петокласниците.

ЛОГИЧЕСКА СТРУКТУРА НА УЧЕБНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Учебното съдържание в първата част от 

учебника за 5. клас „Човекът и природата“: 
„Физични явления“ е структурирано в три основ-
ни теми:

1. ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
2. ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ
3. ЗЕМЯТА И КОСМОСЪТ
Изучаването на горепосочените теми има 

за цел да изгради у учениците начална обоб-
щена представа за единството и многообразие-
то на материалния свят, което се проявява във 
всички явления и обекти, от най-големите до 
най-малките. Разглеждането на обектите и яв-
ленията е предимно на емпирично описателно 
равнище. 

За да се навлезе в макросвета – всички 
земни тела, които ни заобикалят, се изясняват 
многообраз ните свойства и промени, които ста-
ват с макротелата, като  се формират определени 
молекулно-кинетични представи за тяхната същ-
ност. Така посте пенно се прониква в невидимия 
свят на градивните частици – микросвета. Раз-
бира се, това е само начален етап в процеса на 
формиране на представите за различните струк-

турни равнища на материалния свят, които ще 
продължат да се доизграждат в целия училищен 
курс по природни науки. 

Следват обектите от мегасвета – Слънце, 
планети, Луна, звезди, към които в настоящото 
време на активни космически изследвания учени-
ците проявяват естествен интерес и любознател-
ност.

Първата тема е посветена на телата и ве-
ществата в природата. Разгле дани са основните 
характеристики на телата – форма, обем, маса, 
въвеждат се и се разглеждат градивните части-
ци – молекулите и атомите (тяхното движение и 
разположение).

Втората тема има важно значение за ус-
вояването на понятията температура, топлинна 
енергия и явленията: температурно разширение, 
топлообмен, топлопроводност и конвекция. Те се 
описват и обясняват на макроскопично и на моле-
кулно равнище и се използва енергетичният под-
ход. Включени са много примери за конкретните 
им проявления в живата и неживата природа и на 
практическото им приложение в бита и техниката.

Усвоените дотук знания са предпоставка за ус-
пешното изучаване на преходите между състоя-
нията на телата и веществата. В разглежданите 
три агрегатни състо яния на веществата свойства-
та им се свързват и обясняват с градивните им 
частици, разстоянията и взаимодействията меж-
ду тях. От фазовите пре ходи на макроскопично 
равнище качествено са разгледани изпарението, 
кипенето, втечняването, топенето и втвърдяване-
то.

Третата тема започва с разглеждане стро-
ежа на Слънчевата система. Из гражда се обща 
начална представа за гравитацията и нейната 
роля за движението на земните и небесните тела. 
Знанията за планетите и спътниците се конкре-
тизират, като се разглеждат основните характе-
ристики на Земята, Луната и техните движения. 
Важен момент тук е изясняване същността на 
фазите на Луната, на слънчевите и на лунните 
затъмнения като естествен резултат от измене-
нието на взаимното положение на небесните тела 
при тяхното движение. 

В уроците, посветени на съвременните пости-
жения на чо вечеството в областта на космиче-
ските изследвания, се проследяват най-важните 
етапи в развитието на космонавтиката. Ученици-
те се запознават с основното предназначение на 
изкуствените спътници, космическите станции и 
изсле дователските сонди.
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Изграждането на обща начална представа за 
звездите и съзвездията като космически обекти 
е важен момент в изграждането на определени 
умения у учениците за ориентиране по звездното 
небе и разпознаване на някои от най-известни-
те съзвездия и звезди като Голямата и Малката 
мечка и Полярната звезда. За целта е предвидено 
про веждането на вечерно наблюдение. Препоръ-
чително е и посещение на планетариум или об-
серватория.

За изграждане и развитие у учениците на 
практически умения за работа с прости измерва-
телни уреди и лабораторни съдове (термометри, 
везни, мензури, колби), както и за наблюдаване 
на различни явления и тела е предвидено провеж-
дането на три лабораторни работи и едно вечер-
но наблюдение, а за развитието на уменията за 
учене, за работа с текст, за ползване на различни 
източници на информация и работа с информа-
ция (представяне, анализ, обощаване) и за об-
щуване са включени два семинарни урока, един 
урок за дискусия. 

Основни понятия
• Понятието маса е едно от най-сложните и 

фундаментални понятия във физиката. То се из-
ползва за характеризиране на обектите от макро- 
и микросвета.

Сложността му се състои в това, че масата 
характеризира различни свойства на материя-
та – инерциални и гравитационни. Например при 
изучаване принципите на механиката (на Нютон) 
и закона за запаз ване на импулса масата се явя-
ва мярка за инертността на телата, при закона за 
гравитацията масата е мярка на гравитационните 
свойства, а при изучаване на взаимната връзка 
между маса и енергия, масата е мярка за енер-
гията. Поради факта, че масата характеризира 
различни свойства, е трудно да се определи това 
понятие еднозначно и изчерпателно. Въпросът 
се усложнява и от това, че различните проявле-
ния на масата се изучават в различни степени на 
училищния курс. Ето защо задачата на учителя 
в часовете за изучаване на физични явления е 
поетапно да разширява и уточнява знанията на 
учениците за понятието маса.

Разглеждането на масата на телата като коли-
чество вещество, което се съдържа в тях е въве-
дено в науката от Нютон. То е възможно само 
ако телата са еднородни и тяхната скорост е мно-
го по-малка от скоростта на светлината. Това е 
така, защото броят на градивните частици на ед-

нородните тела с еднакви маси е еднакъв. Това 
следва от свойството адитивност на масата.

При изучаване свойствата на масата се раз-
глеждат нейната адитивност и фактът, че масата 
на тялото не зависи от неговото местонахожде-
ние.

• Температурата е понятие, което не може 
да бъде формирано изведнъж. Разкриването на 
неговата същност е дълъг процес, състоящ се от 
няколко етапа.

Знаем, че температурата е физична величи-
на, характеризираща състоянието на топлинно 
равновесие на системата – във всички части на 
системата, намираща се в състояние на топлинно 
равновесие, температурата е еднаква.

От гледище на молекулно-кинетичната теория 
температурата се явява мярка на средната кине-
тична енергия на хаотичното движение на моле-
кулите.

В 5. клас чрез опити и примери учениците се 
убеждават, че има тела повече и по-малко нагре-
ти. Така температурата се въвежда като числова 
характеристика на степента на нагрятост на тела-
та по определена скала. Учениците се запоз нават 
с Целзиевата скала на температурата.

• С явлението дифузия учениците се запозна-
ват за първи път. Неговото наблюдение, обясне-
ние и усвояване е твърде важно, тъй като то убеж-
дава учениците, че молекулите се движат непре-
къснато и са отделени една от друга с междумо-
лекулни пространства.

По този начин учениците разбират същност-
та на топлинното движение. Изтъква се, че във 
всяко тяло огромен брой градивни частици се 
движат хаотично и непрестанно. Това движение 
на градивните частици наричаме топлинно дви-
жение. Дори когато телата са неподвижни, тех-
ните градивни частици се движат хаотично, без 
да спират. Това ще спомогне учениците по-къс-
но в горните класове да разберат, че топлинното 
движение е качествено различно от механичното 
движение и то обуславя вътрешните свойства на 
телата и процесите в тях.

• Понятието вътрешна енергия (в учебника е 
въведено като понятие топ линна енергия) е едно 
от най-сложните във физиката.

Според съвременната физика това понятие 
включва: кинетичната енергия на постъпателно-
то и въртеливото движение на молекулите; по-
тенциалната енергия на взаимодействие на моле-
кулите; енергията на трептеливото движение на 
атомите; енергията на електронните обвивки на 
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атомите; енергията на електромагнитното излъч-
ване от атомите.

Като се имат предвид възрастовите възмож-
ности на учениците в 5. клас, въвеждането на то-
плинната енергия се свързва само с топлинното 
движение на градивните частици и с тяхното вза-
имодействие.

• Температурното разширение и свива-
не на телата е едно от най-разпространените в 
природата и техниката топлинни явления. За него 
учениците имат немалко непосредствени наблю-
дения. Учителят трябва да обобщи и правилно 
да използва тези предварителни наблюдения, а 
също така да изпълни подходящо подбрани де-
монстрационни опити. Основното, което уче-
ниците трябва да разберат, е следното: всички 
твърди тела, течности и газове при нагряване се 
разширяват, а при охлаждане се свиват; при едно 
и също нагряване различните тела се разширяват 
различно. Необходимо е да се разкрие и голя-
мото значение на температурното разширение и 
свиване в природата, строителството, промишле-
ността и транспорта.

• Пълноценното изясняване на понятието 
топлопроводност се основава на предварител-
ното запознаване на учениците с понятията то-
плинна енергия и топлообмен. Чрез провежда-
нето на подходящи демонстрационни опити учи-
телят изяснява, че топлообмен може да настъпи 
не само между две допиращи се тела, но и между 
отделните части на едно и също тяло, нагрети до 
различна температура. Именно този топлообмен 
се нарича топлопроводност.

Същността на явлението топлопроводност 
може да се изясни и от гледна точка на моле-
кулната представа за строежа на веществото. В 
по-нагрятата част на тялото молекулите му се 
движат с по-голяма скорост, т.е. те имат по-голя-
ма енергия. Същите отдават част от тази енергия 
на съседните им молекули. Последните, от своя 
страна, отдават енергия на следващите молеку-
ли и т.н. По този начин се разкрива същността 
на явлението топлопроводност като постепенно 
предаване на енергия от по-бързо движещите се 
молекули на дадено тяло на съседните им по-бав-
но движещи се молекули.

• При изясняване на явлението конвекция 
при течности и газове трябва да се обясни, че в 
този случай пренасянето на енергия се осъщест-
вява чрез цели пластове течност или газ, а не 
чрез отделни молекули.

• Явленията изпарение, кипене и втечнява-
не са познати на учениците от всекидневието и 

от часовете по природознание в трети клас. При 
изучаване на явлението изпарение вниманието 
се съсредоточава върху опити, показващи зави-
симостта на изпарението от температурата, от 
вида на течности, от свободната повърхност. За 
по-любознателните ученици може да се изясни 
„механизмът“ на изпарението – отделянето на 
молекули с най-голяма скорост (енергия), което 
води до намаляването на температурата на теч-
ността.

Процесът кипене трябва да се разгледа като 
вид изпарение. Когато в резултат на загрява-
не течността достигне определена температура, 
наречена тем пература на кипене, образуването 
на пари започва не само от свободната повърх-
ност, но и от вътрешността на течността. Вътре 
в течността възникват, растат и се издигат до по-
върхността въздушни мехури със съдържаща се 
в тях пара. За да се втечни парата, тя трябва да 
се охлади, т.е. да отдаде част от своята топлинна 
енергия. Температурата на втечняване е равна на 
температурата на кипене.

При изясняване природата и механизма на яв-
ленията топене и втвърдяване акцент трябва да 
се постави върху температурата на топене и вър-
ху топлината, погълната при топене и отделена 
при втвърдяване.

Пълното разкриване на съдържанието на 
всички горепосочени понятия ще стане чрез по-
степенното им обогатяване, конкретизиране и 
обобщаване в процеса на изучаване на целия сис-
темен курс по физика и астрономия в следващите 
класове.

В третата тема се поставят научните основи 
на изграждането на астро номическите понятия 
звезда, съзвездие, планета, спътник, Вселена и 
др. На този етап въвеждането им се осъществява 
на елементарно описателно равнище, като про-
цесът на познание постепенно се придвижва от 
по-близкото и по-познатото към по-далечното и 
по-малко познатото.

• Новата подтема „Разпространение и отра-
жение на светлината“ има за цел да подготви 
учениците за по-лесно възприемане и разбиране 
на явленията и процесите в Космоса, свързани 
с космическите тела. Учениците на основата на 
своя жизнен опит и опити, проведени в часа, ще 
се научат да описват разпространението и отра-
жението на светлината, пренасянето на енергия-
та, образуването на сянката.

• За звездите учениците имат бегла визуална 
представа – малки светещи точки, които се на-
блюдават на небето. Пълното разкриване на тях-
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ната същност като огромни космически обекти, 
които излъчват електромагнитна енергия в прос-
транството и се характеризират със своя маса, 
светимост, спектър и темпе ратура, на този етап 
не е възможно. Тук се изгражда само начална 
представа за звездите като небесни тела, които 
са подобни на Слънцето, имат много висока тем-
пература и светят със собствена светлина. Визу-
алното им наблюдаване като много малки обекти 
се обяснява с огромното разстояние до тях.

• При описанието на планетите се акцентира 
върху различието им със звез дите. Те се разглеж-
дат като небесни тела с ниска температура, кои-
то не светят със собствена светлина, а отразяват 
светлината на Слънцето. Дават се общи познания 
за техния брой, големина, положение и движение 
спрямо Слънцето. По-нататъ шна конкретизация 
на представата за планетите се постига при изу-
чаването на Земята с нейните характеристики 
като планета – хидросфера, атмосфера, спътници 
(един естествен и много изкуствени), околоосно 
и орбитално движение.

• Понятието спътник се разглежда интуитив-
но, като тяло с естествен или изкуствен произ-
ход, което обикаля около дадена планета. Запоз-
наването с из куствените спътници, изследо-
вателските сонди и космическите станции 
е необходимо както за изграждането на общата 
култура на съвременния млад човек, живеещ в 
космическия век, така също и за развиване на по-
знавателния интерес към актуалните постижения 
в областта на науката и техниката.

• Съвременната астрономия разглежда Все-
лената като постоянно еволюираща динамична 
структура с цялото Ӝ многообразие на веществе-
ни и енергетични материални форми. В 5. клас 
се прави първа стъпка към изграждането на това 
сложно и многообхватно понятие. На този етап 
представата за Вселената се свежда до обобще-
на представа за целия безграничен свят, който ни 
заобикаля.

• Гравитацията е понятие със сложен качест-
вен и количествен смисъл. Тук то се въвежда в 
най-общ план като всеобщо привличане, което е 
причина за падането на земните и за движението 
на небесните тела. Разкрива се и ролята на маса-
та като определящ фактор за големината на гра-
витационните сили.

За астрономическите явления фази на Лу-
ната, лунни и слънчеви затъмнения учени-
ците имат известна житейска представа. Но 
сега за първи път те получават, макар и еле-

ментарно, научно обяснение. Причините се 
разкриват на описателно схематично равнище 
чрез изменението на положението на Земята и 
Луната спрямо Слънцето при тяхното орбитал-
но движение.

Учебното съдържание във втората част 
от учебника за 5. клас „Човекът и природа-
та“ – „Вещества и техните свойства“, е обоосбе-
но в три основни теми:

1. ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ ОТ ВЕЩЕСТВА
2. ВЪЗДУХ
3. ВОДА И ВОДНИ РАЗТВОРИ
Главната цел на обучението в тази част е уче-

ниците да могат да възприемат и обясняват един-
ството, взаимната връзка и многообразието на 
веществата, като се опират на състава, свойства-
та и превръщанията им.

По-конкретно по отношение на знанията 
учениците трябва:

– да разширят познанията си за конкретни ве-
щества като вода, въздух, кислород, азот, въгле-
роден диоксид и др.

– да се научат да разпознават вещества и сме-
си по модели

– да се запознаят с методи за разделяне на 
смесите и да избират от тях подходящи в зависи-
мост от вида на сместта

– да изясняват възможностите за употреба на 
веществата в зависимост от физичните и някои 
техни химични свойства

– да описват въздуха качествено и да описват 
по-важни свойства на неговите съставни части 

– да изясняват ролята на водата като разтво-
рител както в природата, така и в практиката на 
хората

– да назовават по-важни замърсители на окол-
ната среда (вода и въздух) и да описват вредното 
действие на някои замърсители

– да се запознаят с някои методи, пречистване 
на водата и въздуха

По отношение на ключовите компетент-
ности:

– да придобият интелектуални умения, свър-
зани със сравняване на различни вещества, обоб-
щения, анализи, предвиждане на предполагаеми 
свойства и др.

– да придобият практически умения за из-
вършване на лабораторен химичен експеримент

– да придобият умения за адекватно реаги-
ране в ситуации, застрашаващи собственото 
им здраве и здравето на другите, за оказване на 
първа помощ и др.
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– придобиване и оформяне на мотивация за 
учебна дейност в условията „об разование през 
целия живот“

– формиране на мироглед и методи на позна-
ние, развитие на мисленето, въо бражението и 
интелекта, на творческото начало в действията и 
поведението

– формиране на активна гражданска позиция, 
уважение към постиженията на другите народи и 
зачитане на тези на собствената ни страна

 В третата част „Структура и жизнени 
процеси на организмите“ се разширяват и обога-
тяват знанията за обмяната на веществата в много-
клетъчните организми. Понятията хранене, дишане 
и отделяне на многоклетъчните организми са пред-
ставени на структурна и функционална ос нова при 
различните групи организми – растения, животни. 
Специално място е отделено на тези процеси при 
човека, като се дава възможност за разкриване на 
единството в структурно и функционално отноше-
ние на процесите, които се извършват в човешкото 
тяло и в тялото на животните. 

Учебното съдържание е разделено в следните 
три основни теми:

1. КЛЕТЪЧЕН СТРОЕЖ НА ОРГАНИЗМИТЕ
2. ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ МНОГОКЛЕТЪЧНИ-

ТЕ ОРГАНИЗМИ
3. ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ЧОВЕКА
Първата основна тема КЛЕТЪЧЕН СТРОЕЖ 

НА ОРГАНИЗМИТЕ представя:
• определение на общите съществени призна-

ци на живите организми на структурна и функ-
ционална основа

• системно биологично знание за устройство-
то на клетката и описание на основните части на 
клетката – клетъчна мембрана, цитоплазма и на-
следствено вещество

• съществени признаци за разпознаване на ти-
повете клетки и основа за групиране и на органи-
змите като едноклетъчни и многоклетъчни

• информация за формата и размерите на клет-
ките;

• описание на общия принцип на устройство 
на светлинния микроскоп, придружено с указа-
ние за работа с него; алгоритмично предписание 
за изготвяне на нетрайни микроскопски препара-
ти и за наблюдаване на трайни и нетрайни микро-
скопски препарати

Втората основна тема ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ 
ПРИ МНОГОКЛЕТЪЧНИТЕ ОРГАНИЗМИ съ-
държа три подтеми „Хранене“, „Дишане“ и „От-
деляне“.

В подтема Хранене са представени:
• система от учебни знания за основни жизне-

ни процеси, храненето като жизнен процес, по-
нятие за самостойно хранене – фотосинтеза при 
растенията, и понятие за несамостойно хранене 
при животните

• понятията: храна, хранителни вещества, хра-
носмилателни органи, храносмилателна система, 
храносмилане – представени като съдържание и 
обем в различни групи животни

• учебни знания за значението на процеса фо-
тосинтеза в природата и ролята на кръвта при 
транспортирането на хранителните вещества при 
по вечето животни

В подтема Дишане са представени:
• система от учебни знания за обмяна на га-

зовете
• понятията: дишането като жизнен процес, 

представено като съдържание и обем при расте-
ния, при различни групи животни; дихателни ор-
гани; дихателна система

• учебни знания за значението на растенията 
за обогатяване на въздуха с кислород и за ролята 
на кръвта при транспортирането на газовете кис-
лород и въглероден диоксид

В подтема Отделяне са представени:
• система от учебни знания за отделянето при 

растенията
• понятията: отделянето като жизнен процес, 

представено като съдържание и обем при расте-
ния, при различни групи животни; отделителни 
органи, отделителна система

• апарат за осъществяване на контролно-регу-
лировъчния компонент от процеса на обучение 
по подтемите „Хранене“ „Дишане“ и „Отделяне“.

В третата основна тема ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕ-
СИ ПРИ ЧОВЕКА са разгледани хранене и хра-
носмилателната система, дишане и дихателната 
система, отделяне и отделителната система при 
човека. Разработени са самостоятелни урочни 
единици за хигиената на хранене, хигиената на 
дишане и хигиената на отделяне при човека. Цел-
та е да се формират практически знания, умения 
и отношения към личното здраве, както и да се 
даде система от правила за здравословен начин на 
живот и екологично поведение. Темата включва: 

• система от учебни знания за храненето на 
човека (несамостойно)

• понятията: храна, хранителни вещества, хра-
носмилателни органи, храносмилателна система, 
храносмилане – представени като съдържание и 
обем при човека
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• система от правила и хигиенни норми за 
здравословно поведение при храненето

• учебни знания за ролята на кръвта при 
транспортирането на хранителните вещества в 
човешкия организъм

• понятията: дишане, дихателни органи; диха-
телна система – представени като съдържание и 
обем при човека

• система от правила и хигиенни норми за 
опазване на дихателните органи на човека; пра-
вила за поведение в ситуации със загуба на диха-
телните функции

• учебни знания за ролята на кръвта при транс-
портирането на газовете кислород и въглероден 
диоксид

• понятията: отделянето като жизнен процес, 
представено като съдържание и обем при човека; 
отделителни органи, отделителна система

• система от правила и хигиенни норми за 
опазване на отделителните органи на човека; 
правила за здравословно поведение при излагане 
на слънце

• апарат за осъществяване на контролно-регу-
лировъчния компонент от процеса на обучение 
по темата жизнени процеси при човека

Учебното съдържание в III част на учебника 
„Структура и жизнени процеси в организмите“ 
представя теми, свързани с формиране на струк-
турна или функционална основа на понятия, 
които се отнасят за процесите хранене, дишане 

и отделяне при растенията, животните и човека. 
Успоредно с усвояването на знания за посо-
чените основни жизнени процеси трябва да се 
формират уме ния за наблюдение на биологични 
обекти и процеси, а също отношение към при-
родната среда, личната хигиена и отговорност 
към здравето, които са свързани с ключовите 
компетентности.

Последната четвърта част „Единство 
на природата“ е нова и подчертава един ва-
жен акцент – послание на учебната програма – 
практическа насоченост на получените знания 
и умения, които са пряко свързани с ключовите 
компетентности. В темата „Единсто на нежива-
та и живата природа“ се обобщават знанията от 
трите части на учебника, а чрез темата „Чове-
кът – част от природата“ учениците обобщават 
и надграждат знанията си за човека като орга-
низъм и мястото и значението му за природата 
на Земята.

Учебното съдържание от темите е така разра-
ботено, че се осигурява възможност за извърш-
ване на наблюдения на обекти, процеси и явле-
ния, опити и лабораторна работа; за формиране 
на умения и компетентности за постигане на 
очак ваните резултати от стандартите на учебна-
та програма.

При подбора и структурирането на учебното 
знание са използвани съвре менни научни източ-
ници.
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3. ФОРМИ И МЕТОДИ 
НА КОНТРОЛ – ОБЩО 
ПРЕДСТАВЯНЕ

Целите на образованието са неразривно свър-
зани с диагностицирането на резултатите от 
учебно-възпитателната дейност. Така взаимо-
връзката цел – задачи – дейности – компетенции 
ясно се окроява. Критериите за оценяване са 
свързани преди всичко с насърчаване и стимули-
ране на по-нататъшното самостоятелно усвоява-
не на нови знания и умения.

В процеса на обучението по „Човекът и при-
родата“ в 5. клас се използват разнообразни 
форми и методи на контрол, които трябва да 
са в съответствие с предвидените в програмата 

очак вани резултати и дейности. Особено голямо 
внимание трябва да се обърне на проверката и 
оценката на практическите умения, която учите-
лят ще поставя при изпълнението на практически 
задачи. Необходимо е ученикът предварително 
да се информира за критериите и системата на 
оценяване на постиженията му. 

Акцентът се поставя главно върху формирането 
на знанията, свързани с учебното съдържание по 
човекът и природата, както и върху ключови ком-
петентности, които учениците трябва да придобият.

Ученическото портфолио е съвременно дина-
мично оценяващо средство, което може успешно 
да бъде приложено за качествено оценяване на 
знанията и постиженията на ученика, а също и за 
да се проследи във времето неговото личностно 
развитие.
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4. ПРИМЕРНО ГОДИШНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище , Град , 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 50 часа

Уроци за упражнения и практически дейности (лабораторни упражнения, 
дискусии, семинари, учебни екскурзии и др.)

ПД 
(ЛУ, Д, С) 19 часа

Уроци за обобщение и преговор О 8 часа
Уроци за контрол и оценка К 8 часа

Годишен хорариум: 85 часа 

Срочен: І срок – 34 часа
 ІІ срок – 51 часа

или 

Годишен хорариум: 85 часа 

Срочен: І срок – 51 часа
 ІІ срок – 34 часа

 Изготвил: 
 (име и фамилия)
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
ПЪРВИ СРОК

1 1 с.
IХ (3)

1 с.
IХ (3)

Нежива и жива 
природа

Н
ач

ал
ен

 п
ре

го
во

р

• припомня и затвърдява наученото до 4. клас (стара 
учебна програма и нови ДОС, проектопрограма)

2
входящ тест K • решаване на задачи 

• следване алгоритъм 
• работа с кратък научен текст

І. ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
3 2 с.

IХ (4)
1. Тела НЗ • сравнява твърди тела, течности и газове по свойства 

като маса, обем и форма

(отпаднали свойства: цвят и пластичност)
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9

Понятия за 
преговор:
тяло, вещество, 
материал, обем, 
маса, светлина, 
енергия, планета, 
звезда, орбита, 
жизнени процеси, 
хранене, дишане, 
безгръбначни 
животни, 
гръбначни животни, 
въглехидрати, 
белтъци, мазнини, 
витамини, условия 
за живот, дихателна 
тръба, бели дробове, 
хранопровод, 
стомах, черва, 
сърце и 
кръвоносни съдове, 
здравословен начин 
на живот

– участва в беседа
– работи с малки схеми
– работи с меморикарти, флашкарти
– изказва мнение
– споделя опит

– решава задачи
– изработва схема по алгоритъм
– пише/попълва кратък текст за понятие/процес

Оценка на тест/
писмени задачи

тест за 
входящ 
конт-
рол в 
електро-
нен 
вариант 
на учеб-
ника

литър (L)
милилитър (mL)

– назовава и дефинира свойствата на телата; 
разпознава телата по свойствата им като:
– участва в беседа
– описва наблюдения от своя опит 
– работи с модели, макети, снимки на тела
– работи с учебника и в работната тетрадка самостоятелно 
и в екип 
– обосновава отговорите си
– решава задачи
– отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника, наблюдава презентации и решава задачи 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
4 2 с.

IХ (4)
2.Измерване обем на 
течност и твърдо тяло 

ЛУ
(ПД)

• измерва обем на твърди тела и течности

5 3 с.
Х (1)

3. Измерване маса на 
твърдо тяло и течност 

ЛУ
(ПД)

• измерва маса на твърди тела и течности

6 4. Строеж на 
веществата 

НЗ • описва с модели строежа на веществата – 
съставени са от градивни частици, които се движат и 
между тях има разстояние

7 4 с.
Х (2)

3 с.
Х (1)

5. Движение на 
градивните частици. 
Дифузия

НЗ • дава примери за дифузия
• дава примери за значението на дифузията
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– работи с мерителни съдове (мензури) и извършва 
измервания
– използва и работи с мерни единици 
– подрежда получените резултати в таблица и ги сравнява 
– описва получените резултати в работната тетрадка и 
прави изводи 
– работи в екип и обсъжда получените резултати
– попълва работен лист
– спазва правила

текущо оценяване:
проверка и оценка 
– практически 
умения

– работи с лабораторни везни и извършва измервания 
– използва и работи с мерни единици 
– подрежда получените резултати в таблица и ги сравнява 
– описва получените резултати в работната тетрадка и 
прави изводи
– работи в екип и обсъжда получените резултати
– попълва работен лист
– спазва правила

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения

градивни частици
молекули 
атоми
(ново понятие)

– назовава градивните частици на веществата
– работи с модели, макети, снимки и извлича информация 
за строежа на веществата и сравнява молекули и атоми
– съставя текст за разположението и движението на 
градивните частици
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– работи с учебника и в работната тетрадка самостоятелно 
и в екип
– моделира градивни частици на газове, течности и твърди 
тела
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника: наблюдава презентации и решава задачи 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка от домашна 
работа

дифузия – наблюдава/извършва опит и прави изводи
– участва в беседа; 
– съставя текст
– работи с учебника и в работната тетрадка самостоятелно 
и в екип; 
– обосновава отговорите си
– дава примери за зачението на дифузията
– прави изводи за значението на дифузията 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника: наблюдава презентации и решава задачи 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения
работа по проект
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5

ІІ. ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ

8 6. Разширение и 
свиване на телата 
при нагряване. 
Температура 

НЗ • описва нагряването на телата
• измерва температура: положителни и отрицателни 
температури по скалата на Целзий
• илюстрира с примери температурното разширение 
и свиване на телата 
(без: описва температурната аномалия на водата)

9 5 с.
Х (3)

7. Измерване на 
температурата 

ЛУ
(ПД)

• измерва температура: положителни и отрицателни 
температури по скалата на Целзий

10 4 с.
Х (2)

8. Топлообмен. 
Топлина 

НЗ • описва нагряването на телата
(от компетентностите – описва пренасянето на топлина)

11 6 с.
Х (4)

9. Топлопроводност НЗ • изброява добри и лоши проводници на топлина
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9

температура – участва в беседа
– описва наблюдения за нагряването на телата (в часа и от 
опита си)
– работи с модели, макети, снимки 
– работи с учебника и в екип 
– работи самостоятелно в работната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника: наблюдава презентации и решава задачи 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

- – работи с уреди (термометри) и извършва измервания 
– използва и работи с мерни единици – градус по Целзий
– подрежда получените резултати в таблица и ги сравнява
– описва получените резултати в работната тетрадка и 
прави изводи 
– попълва работен лист
– работи в екип и обсъжда получените резултати

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения

топлинна енергия 
(топлина)
топлообмен

– участва в беседа и описва различни примери от 
жизнения си опит 
– работи с модели, макети, снимки
– работи с учебника 
– работи самостоятелно в работната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника: наблюдава презентации и решава задачи 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка от домашна 
работа

топлопроводност
(ново понятие)

– наблюдава демонстрационен опит
– участва в беседа
– дава примери за добри и лоши проводници на топлина от 
опита си
– работи с модели, снимки 
– обяснява явлението с движението на градивните частици
– работи с информация от интернет
– работи с учебника 
– работи самостоятелно в работната тетрадка
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка от домашна 
работа
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
12 10. Конвекция НЗ • описва движението на въздуха и водата при нагряване 

и пренасянето на топлина чрез конвекция

13 7 с.
Х (1)

5 с.
Х (3)

11. Топене и 
втвърдяване 

НЗ • описва качествено преходите между различните 
състояния на веществата

14 12. Изпарение, кипене 
и кондензация 

НЗ • описва качествено преходите между различните 
състояния на веществата

15 8 с.
ХI (2)

13. Значение на 
топлинните явления 

Д
(ПД)

• дискутира с примери значението на топлинните 
явления за природата, бита и техниката

16 6 с.
Х (4)

14. Тела и вещества. 
Топлинни явления 

О
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
конвекция – наблюдава демонстрационен опит/анимация

– участва в беседа и описва наблюдения от своя опит
– работи с модели, макети, снимки, постери, табла
– работи самостоятелно с учебника и в екип
– работи самостоятелно в работната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

оценка от домашна 
работа

температура на 
топене

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит 
– работи с модели, макети, снимки, таблици
– работи с учебника и в работната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

кондензация
температура на 
кипене

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит 
– работи с модели, макети, снимки, таблици
– работи с учебника и в работната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– участва в предварителна подготовка
– събира данни и информация по дискутираната тема 
– разработва и подготвя материали 
– работи в екип с разпределени дейности 
– попълва работен лист
– защитава аргументирано позицията си, като спазва 
правила за дискутиране
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– умения за 
дискусия и работа 
в екип

– работи в група
– разисква по изучавани теми 
– работи със схеми
– попълва таблици 
– предварително участва в подготвяне на постер (табло), 
презентация, модели, с които разширява знанията и 
уменията си

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел 
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
17 9 с.

ХI (3)
• Тела и вещества. 
Топлинни явления 

У

ІІІ. ЗЕМЯТА И КОСМОСЪТ

18 15. Разпространение на 
светлината

НЗ • описва с лъчи праволинейното разпространение на 
светлината и пренасянето на енергия
(нов очакван резултат)

19 10 с.
ХI (4)

7 с.
ХI (1)

16. Явления при 
разпространението на 
светлината 

НЗ • описва с лъчи образуването на сянка и отражението 
на светлината (без закона за отражение)
(нов очакван резултат) 

20 17. Планетите в 
Слънчевата система 

НЗ • сравнява планетите от земната група и газовите 
гиганти по специфични характеристики

21 11 с.
ХII (1)

18. Гравитация НЗ • свързва орбиталното движение на планетите и 
техните спътници с действието на гравитационните сили

22 8 с.
ХI (2)

19. Земята и нейното 
движение 

НЗ • обяснява смяната на сезоните с движението на 
Земята 

23 12 с.
ХII (2)

20. Явления, свързани 
с движението на 
Луната и Земята

НЗ • обяснява фазите на Луната, лунните и слънчевите 
затъмнения с движението на Земята и Луната
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– идентифицира
– сравнява
– разчита схеми
– анализира
– прогнозира
– решава тестови задачи
– самооценява се

текущо оценяване: 
устна или писмена 
проверка с оценка

– извършва опити 
– наблюдава
– формулира изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

отражение – извършва опити 
– наблюдава 
– формулира изводи
– извлича информация от схеми и чертежи
– използва и работи с ресурси (ИКТ)

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– извлича информация от таблица 
– сравнява, разграничава и групира планетите
– проучва информация от различни източници и прави 
структурирано изложение по зададен обобщен план
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

гравитация – извършва/наблюдава опити 
– прави предположения
– формулира изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– извлича информация от графични изображения 
– сравнява
– моделира
– прави изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– разчита схеми 
– сравнява изображения 
– прави изводи 
– моделира
– извършва самостоятелни наблюдения
– изобразява/описва резултатите от наблюдението
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка



34

№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
24 21. Овладяване на 

Космоса 
НЗ • назовава основни моменти от развитието на 

космонавтиката и космическите изследвания (изкуствени 
спътници, космически сонди и станции)

25 13 с.
ХII (3)

9 с.
ХI (3)

22. Земята и 
Слънчевата система 

С
(ПД)

26 23. Звезди и галактики НЗ • описва Слънцето като звезда от галактиката Млечен 
път, а Вселената като съставена от много галактики

27 14 с.
I (2)

24. Звездното небе вечерно 
наблю-
дение
(ПД)

• разпознава съзвездията Голяма мечка и Малка мечка 
и Полярната звезда

28 10 с.
XI (4)

25. Земята и Космосът О

29 15 с.
I (3)

• Земята и Космосът У
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– проучва информация от различни източници
– сравнява
– дискутира
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– търси и представя информация от различни източници
– обсъжда и дискутира
– изразява мнение
– работи в екип
– изработва модели, макети, постери и др. 
– попълва работен лист
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
при обсъждане на съвместна дейност
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел

– извлича информация от снимки и графични изображения
– сравнява и разграничава обекти
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– планира и извършва астрономическо наблюдение
– идентифицира, описва обекти
– прави изводи
– попълва работен лист
– използва и работи с електронни ресурси в електронния 
вариант на учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения 
оценка от домашна 
работа

– систематизира информация в таблици
– сравнява
– обобщава 
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел

– идентифицира
– сравнява
– разчита схеми
– анализира
– прогнозира
– решава тестови задачи
– самооценява се

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка
• оценяването е 
по определен и 
предварително 
разяснен на 
учениците 
критерий
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5

ІV. ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ ОТ ВЕЩЕСТВА

30 26. Вещества и техните 
свойства 

НЗ • описва вещества по състав и по физични свойства 
• различава по модели вещества

31 16 с.
I (4)

11 с.
XII (1)

27. Смеси. Видове 
смеси 

НЗ • описва смесите като съставени от две или повече 
вещества
• различава по модели смеси 
• дава примери за смеси в газообразно, течно и твърдо

32 28. Свойства на 
смесите 

НЗ • различава еднородни и нееднородни смеси въз основа 
на описание, наблюдение и изображение

33 17 с.
II (1)

29. Изследване на 
свойствата на смесите 

ЛУ
(ПД)

• различава еднородни и нееднородни смеси въз основа 
на описание, наблюдение и изображение
– извършва експерименти за разделяне на смеси и 
изследване на техни свойства. 
– спазва правила за безопасна експериментална работа 
• представя резултати от експерименти в протокол по 
образец
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9

– участва в беседа и актуализира знания за свойствата на 
веществата
– извършва наблюдения на вещества
– извлича информация от модели, схеми, таблици
– анализира данни и прави изводи
– сравнява, разграничава, групира веществата по свойства
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

смеси
 
еднородни смеси

нееднородни смеси

– участва в беседа и описва смеси от жизнения си опит 
– работи с модели на видове смеси и извлича общи и 
различни белези
– работи с учебника и дава примери за смеси 
– работи самостоятелно в работната тетрадка
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– назовава и описва видове смеси от опита си 
– съставя кратък описателен текст на конкретна смес
– работи с изображения на смеси, като разпознава по 
съществени белези
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– работи с учебника и в работната тетрадка самостоятелно 
и в екип
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– работи с лабораторни съдове и извършва опити 
– наблюдава различни явления
– подрежда получените резултати в таблица и ги сравнява 
– описва получените резултати в работната тетрадка и 
прави изводи 
– работи в екип и обсъжда получените резултати
– попълва работен лист

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения 

запоз-
наване 
на 
учени-
ците с 
прави-
лата за 
безо-
пасна 
лабора-
торна 
работа
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
34 12 с.

ХII (2)
30. Разделяне на 
нееднородни смеси 

НЗ • различава нееднородни смеси въз основа на описание, 
наблюдение и изображение
• избира методи за разделяне на смеси (пресяване, 
разтваряне, изпаряване, филтруване и утаяване) в 
зависимост от вида на сместа

35 31. Разделяне на 
еднородни смеси
 

НЗ • различава еднородни смеси въз основа на описание, 
наблюдение и изображение 
• избира методи за разделяне на смеси (пресяване, 
разтваряне, изпаряване, филтруване и утаяване) в 
зависимост от вида на сместа

36 18 с.
II (2)

32. Разделяне на смеси ЛУ
(ПД)

• различава еднородни и нееднородни смеси въз основа 
на описание, наблюдение и изображение
• извършва експерименти за разделяне на смеси и 
изследване на техни свойства 
• спазва правила за безопасна експериментална работа
• представя резултати от експерименти в протокол по 
образец

37 13 с.
ХII (3)

33. Вещества и смеси О

V. ВЪЗДУХ

38 19 с.
II (3)

34. Въздух НЗ • описва въздуха като смес от вещества 
• описва количествено въздуха чрез съставните му 
части
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– учи и описва методи за разделяне на нееднородни смеси 
– ваблюдава методите за разделяне и ги разграничава
– защитава избрания метод за разделяне на конкретна смес
– работи с учебника 
– работи в работната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– учи и описва методи за разделяне на нееднородни смеси
– наблюдава методите за разделяне и ги разграничава
– защитава избрания метод за разделяне на конкретна смес
– работи с учебника 
– работи в работната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– работи с уреди, извършва експерименти 
– спазва правила за безопасност
– подрежда получените резултати в таблица и ги сравнява
– описва получените резултати в работната тетрадка и 
прави изводи 
– работи в екип и обсъжда получените резултати
– попълва работен лист
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения 

– систематизира информация в таблици
– сравнява
– обобщава 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка;
оценка от домашна 
работа

въздух – определя въздуха като смес и я описва
– назовава съставните части на въздуха и ги описва 
количествено
– работи със схеми, снимки и таблици, като извлича 
информация
– работи с учебника
– работи самостоятелно в работната тетрадка
– отговаря на въпроси, като се обосновава
– прави изводи 
– решава задачи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
35. Свойства на 
газовете, съставящи 
въздуха 

НЗ • описва по-важни свойства на съставни части на 
въздуха – кислород, азот, въглероден диоксид, водни 
пари (цвят, мирис, разтворимост във вода, горене)

39 14 с.
I (2)

36. Изследване 
на свойствата 
на кислорода и 
въглеродния диоксид 

ЛУ
(ПД)

• извършва експерименти за изследване на свойствата 
на кислорода и въглеродния диоксид
– спазва правила за безопасна експериментална работа
– представя резултати от експерименти в протокол по 
образец

40 20 с.
II (4)

37. Въглеродният 
диоксид и глобалното 
затопляне 

НЗ • свързва кислорода (като съставна част на въздуха) с 
процесите горене и дишане 
• описва значението на въглеродния диоксид за климата 
на Земята и за храненето на растенията

41 38. Замърсяване на 
въздуха 

НЗ • посочва източници на замърсяване на атмосферата – 
природни явления и човешка дейност
• дава примери за вещества – замърсители на въздуха, 
и въздействието им върху околната среда и здравето на 
човека
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– следва алгоритъм, по който описва свойствата на 
съставните части на въздуха
– решава задачи
– отговаря на въпроси
– прави изводи за свойствата на съставните части на 
въздуха
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– извършва експеримент 
– наблюдава различни явления
– подрежда получените резултати в таблица и ги сравнява 
– описва получените резултати в работната тетрадка и 
прави изводи 
– работи в екип и обсъжда получените резултати
– оформя протокол
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника 

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения 

– описва различни наблюдения от жизнения си опит
– дава примери за горене, които свързва с кислорода
– дава примери за значението на газовете на въздуха за 
живота на Земята
– разказва за значението на газовете на въглеродния 
диоксид за климата на Земята
– работи със схеми и съставя текст
– работи с учебника 
– работи самостоятелно в работната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– назовава източници на замърсяване на атмосферата
– работи с модели, макети, снимки и извлича информация
– описва действието на конкретни вещества – замърсители
– работи с учебника
– работи самостоятелно в работната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
42 15 с.

I (3)
39. Как да опазим 
чистотата на въздуха? 

С
(ПД)

• представя възможности за опазване чистотата на 
въздуха

43 • Вещества и смеси К

VІ. ВОДА И ВОДНИ РАЗТВОРИ

44 21 с.
III (1)

40. Свойства на водата НЗ • описва свойства на водата – състояние, цвят, мирис, 
вкус, разтворител, провеждане на топлина, температура 
на топене, температура на кипене, температурна 
аномалия на водата 

45 16 с.
I (4)

41. Водни разтвори НЗ • описва водните разтвори като еднородни смеси
• свързва свойствата на разтворите със свойствата на 
съставните им части и с техните количества
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– търси и представя информация от различни източници
– подрежда и обобщава информация от различни 
източници
– провежда наблюдение и защитава мнение
– обсъжда и дискутира
– изразява мнение
– работи в екип – изработва модели; макети, постери и др. 
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
при обсъждане на съвместна дейност
– попълва работен лист
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел

– идентифицира
– сравнява
– разчита схеми
– анализира
– прогнозира

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка;
оценка от домашна 
работа

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– работи с модели, макети, снимки, таблици и графики и 
извлича информация от тях
– работи с учебника и в работната тетрадка
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– прави изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

разтвор 

разтворител 

разтворено 

вещество 

– описва водните разтвори 
– работи със схеми и таблици и извлича информация
– обяснява свойствата на разтворите и описва връзката им 
със съставните им части
– работи с учебника и самостоятелно в работната тетрадка
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
46 22 с.

III (2)
42. Разтвори и 
кристали 

НЗ • различава наситени и ненаситени разтвори по 
описание. 
• класифицира веществата по разтворимостта им във 
вода на разтворими, малко разтворими и практически 
неразтворими

47 43. Изследване на 
разтворимостта на 
вещества във вода 

ЛУ
(ПД)

• изследва разтворимост на конкретни вещества във 
вода
• описва резултати от наблюдение в протокол по 
образец

48 17 с.
II (1)

44. Кръговрат на 
водата 

НЗ • дава примери за вещества – замърсители на водата, и 
въздействието им върху околната среда и здравето на 
човека

49 23 с.
III (3)

45. Водата и хората НЗ • представя възможности за опазване чистотата на 
природната и на питейната вода
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
наситен разтвор 

ненаситен разтвор 

разтворимост

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– разграничава видовете разтвори
– групира вещества според разтворимостта им във водата
– работи със схеми, модели, снимки
– работи с учебника и самостоятелно в работната тетрадка
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– извършва експеримент
– прави наблюдения и измервания
– подрежда получените резултати в таблица и ги сравнява 
– спазва правила за безопасна работа
– следва инструкции за работа
– описва получените резултати в работната тетрадка и 
прави изводи 
– работи в екип и обсъжда получените резултати
– попълва работен лист
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– работи с модели, снимки, схеми и извлича информация 
за замърсители и въздействието им
– работи с учебника и самостоятелно в работната тетрадка
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– прави изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– работи с информация от различни източници
– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит 
– учи за възможности за опазване на чистотата на водата
– работи с модели, схеми и снимки и извлича информация
– използва знания за разделяне на смеси и прогнозира как 
се прилагат за пречистването на водата
– работи с учебника и самостоятелно в работната тетрадка
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– прави изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
50 46. Пречистване на 

водата
ЛУ

(ПД)
• описва методи за пречистване на замърсени води 
• описва резултати от наблюдение в протокол по образец
• спазва правила за безопасна експериментална работа 
• представя резултати от експерименти в протокол по 
образец

51 18 с.
II (2)

47. Как да опазим 
чистотата на водата? 

С
(ПД)

52 24 с.
III (4)

48. Свойства на 
веществата и 
приложението им 

НЗ • илюстрира с примери практическото значение на 
вещества и смеси (храни, лекарства, материали и 
сплави)
• съставя текст по дадени изображения, свързани с 
практическото значение на отделни вещества, на смеси 
от вещества и с разделянето им 

53 19 с.
II (3)

49. Вещества, 
използвани в 
практиката 

С
(ПД)

• илюстрира с примери практическото значение 
на вещества и смеси (храни, лекарства, материали и 
сплави)
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– извършва опити
– наблюдава различни явления
– подрежда получените резултати в таблица и ги сравнява 
– спазва правила за безопасна работа
– следва инструкции за работа
– описва получените резултати в работната тетрадка и 
прави изводи
– работи в екип и обсъжда получените резултати
– попълва работен лист
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения 

– търси и представя информация от различни източници
– провежда наблюдение и обобщава резултати
– обсъжда и дискутира
– изразява мнение
– работи в екип – изработва модели; макети, постери и др. 
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
при обсъждане на съвместна дейност
– попълва работен лист

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел

– дава примери за приложение на вещества и смеси
– описва значението на вещества и смеси в практиката на 
човека
– работи с текст, схеми, изобажения, модели
– създава текст за практическото значение на конкретни 
вещества и смеси
– изготвя писмено стъпки за разделянето на вещества от 
смеси, като описва методи за разделяне
– работи с учебника и самостоятелно в работната тетрадка
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– прави изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– търси и представя информация от различни източници
– обсъжда и дискутира
– изразява мнение
– работи в екип – изработва модели; макети, постери и др. 
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
при обсъждане на съвместна дейност
– попълва работен лист
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
54 50. Значение на 

веществата и опазване 
на околната среда 

О

55 25 с.
IV (1)

20 с.
II (4)

• Веществата и техните 
свойства

К

VІІ. КЛЕТЪЧЕН СТРОЕЖ НА ОРГАНИЗМИТЕ

56 51. Клетката – основна 
градивна единица на 
организмите 

НЗ • дефинира клетка. 
• изброява, посочва и означава върху изображение 
клетки и части на клетката (клетъчна мембрана, 
цитоплазма, наследствено вещество)
• съставя описание, схеми, модели на устройството на 
клетката

57 21 с.
III (1)

52. Едноклетъчни 
и многоклетъчни 
организми 

НЗ • разграничава организми (едноклетъчни и 
многоклетъчни) по брой клетки (една или много) и 
илюстрира с примери 
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– систематизира информация в таблици
– сравнява
– обобщава 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка;
оценка от домашна 
работа

– решава задачи
– идентифицира
– сравнява
– разчита схеми
– анализира
– прогнозира
– самооценява се

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка
• оценяването е 
по определен и 
предварително 
разяснен на 
учениците 
критерий

клетка – участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит 
– описва клетката и учи за нейните части
– работи с модели, макети, снимки на изучавани обекти
– моделира клетка с различни материали
– работи с учебника
– работи самостоятелно в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

Едноклетъчни 
организми
Многоклетъчни 
организми

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– дава примери за едноклетъчни и многоклетъчни
– сравнява организми (едноклетъчни и многоклетъчни) по 
съществени белези 
– работи с модели, макети, снимки на изучавани обекти
– работи с учебника
– работи в учебната тетрадка
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
58 26 с.

IV (2)
53. Увеличителни 
уреди. Работа със 
светлинен микроскоп 

ЛУ
(ПД)

• наблюдава клетки с лупа
• регистрира резултати от наблюдението

59 22 с.
III (2)

54. Приготвяне 
и наблюдаване 
на микроскопски 
препарати 

ЛУ
(ПД)

• наблюдава с микроскоп клетки
• регистрира резултати от наблюдението по дадени 
ориентири 

VІІІ. ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ МНОГОКЛЕТЪЧНИТЕ ОРГАНИЗМИ

60 55. Хранене. Хранене 
на растенията 

НЗ • дефинира: жизнен процес, хранене, самостойно и 
несамостойно хранене 
• определя значението на процеса хранене за живота на 
организмите
• назовава вещества, необходими за хранене на 
растенията
• описва и проследява по схема процеса хранене при 
растенията 
• сравнява храненето на растения и животни 

61 27 с.
IV (3)

23 с.
III (3)

56. Значение 
на фотосинтезата 
и условия за 
протичането Ӝ 

НЗ • назовава условия, необходими за хранене на 
растенията 
• определя значението на процеса фотосинтеза за 
живота на Земята
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– работи с лупа; 
– наблюдава микроскопски снимки
– изучава устройството на светлинен микроскоп
– означава върху изображение частите на микроскоп
– запознава се с указанията за работа с микроскоп 
– подготвя предоставения микроскоп за работа
– изчислява увеличението на микроскопа
– спазва правила за безопасна работа
– следва инструкции за работа
– попълва работен лист
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения 

– работи с микроскоп
– приготвя и наблюдава микроскопски препарати 
– описва в учебната тетрадка наблюдаваните обекти и 
означава части на клетката
– работи в екип 
– спазва правила за безопасна работа
– следва инструкции за работа
– попълва работен лист
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения 

жизнен процес 

хранене 
(самостойно и 
несамостойно) 

фотосинтеза 

хранителни 
вещества 

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– работи със схеми и модели, като извлича информация
– назовава жизнени процеси
– описва значението на храненето
– работи с учебника
– работи в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– наблюдава схематично представени експерименти 
(фиг. 3) и прави изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– участва в беседа 
– наблюдава схематично представени експерименти 
(фиг. 4 и фиг. 5) и прави изводи
– изброява условия, необходими за храненето на 
растенията
– работи в учебната тетрадка
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
62 57. Хранене на 

животните 
НЗ • назовава вещества, необходими за хранене на 

животните 
• назовава групи животни според вида на приетата 
храна.
• изброява приспособления за набавяне на храна при 
различните групи животни. 

63 24 с.
III (4)

58. Храносмилане 
и храносмилателна 
система на животните 

НЗ • описва и проследява по схема процеса храносмилане 
при животните
• определя принадлежност на органи (по функция) към 
храносмилателната система 
• описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката 
между органите на храносмилателната система и 
клетките в многоклетъчния организъм

64 28 с.
IV (4)

59. Дишане. Дишане 
на растенията 

НЗ • дефинира процеса дишане
• назовава вещества, участващи в дишането 
• описва и проследява по схема процеса дишане при 
растения
• определя значението на процеса дишане за живота на 
организмите

65 25 с.
IV (1)

60. Хранене и дишане 
на растенията 

ЛУ
(ПД)

• разпознава и осмисля основни жизнени процеси 
• прилага умения за извършване на експерименти и 
наблюдения
• описва и анализира резултати от експерименти

66 61. Дишане на 
животните във водата 

НЗ • назовава вещества, участващи в дишането
• описва и проследява по схема процеса дишане при 
животните
• определя принадлежност на органи (по функция) към 
дихателната система
• описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката 
между органите на дихателната система и клетките в 
многоклетъчния организъм
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– работи с учебника
– работи в учебната тетрадка
– усвоява умения за извличане на информация от фигури 
и схеми
– създава кратки текстове за храненето на различни 
животни
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

храносмилане 

храносмилателни 
органи 

храносмилателна 
система

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит 
– работи с модели, макети, снимки на изучавани животни
– работи в учебната тетрадка
– анализира фигурите в учебника и прави изводи за 
връзката между вида на храната и устройството на 
храносмилателната система и за ролята на кръвта
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

дишане – участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит 
– работи с учебника
– работи в учебната тетрадка
– сравнява фотосинтеза и дишане на растенията по 
зададени критерии
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– извършва експерименти
– наблюдава резултати от експерименти
– описва получените резултати в учебната тетрадка и 
прави изводи
– работи в екип и обсъжда получените резултати
– следва инструкции за работа
– попълва работен лист
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– практически 
умения 

дихателни органи

дихателна система

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– работи с модели и снимки на изучавани животни
– работи с учебника
– работи в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обяснява ролята на кръвта
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
67 29 с.

V (1)
26 с.

IV (2)
62. Дишане на 
животните на сушата 

НЗ • описва и проследява по схема процеса дишане при 
животните
• определя принадлежност на органи (по функция) към 
дихателната система
• описва ролята на кръвта за осъществяване на 
връзката между органите на дихателната система и 
клетките в многоклетъчния организъм

68 63. Отделяне. 
Отделяне при растени-
ята и животните 

НЗ • дефинира процеса отделяне 
• назовава вещества, които се отделят при растения и 
животни 
• описва и проследява по схема процеса отделяне при 
животните
• определя принадлежност на органи (по функция) към 
отделителната система при животните
• описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката 
между клетките в многоклетъчните животни и органите 
на отделителната система
• определя значението на процеса отделяне за живота 
на организмите

69 27 с.
IV (3)

64. Хранене, дишане и 
отделяне на многокле-
тъчните организми 

О • изяснява връзката между процесите хранене, дишане 
и отделяне
• сравнява процесите хранене, дишане и отделяне при 
растенията и при животните

70 30 с.
V (2)

• Хранене, дишане и 
отделяне на многокле-
тъчните организми 

К • използва знания и демонстрира умения, свързани с 
очакваните резултати и основните понятия

ІХ. ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ЧОВЕКА

71 28 с.
IV (4)

65. Храна и хранене на 
човека

НЗ • назовава видове храна (според произход и състав) при 
човека 
• назовава хранителни продукти, хранителни 
вещества и хранителни съставки
• изяснава значението на храната за човека
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
дихателни органи

дихателна система

– участва в беседа
– усвоява умения за извличане на информация от фигури, 
модели и схеми
– обяснява по схеми и модели ролята на кръвта
– работи в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

отделяне 

отделителни органи 

отделителна система

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– работи със снимки на изучавани организми и процеси
– работи с учебника 
– работи в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси, обяснява ролята 
на кръвта
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– систематизира и обобщава знанията за хранене, дишане 
и отделяне, като използва трите схеми от стр. 149 на 
учебника
– работи в екип
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка;
оценка от домашна 
работа

– назовава органи на храносмилателната, дихателната и 
отделителната система и ги разпознава на изображения 
– решава тестови задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– разчита схеми
– анализира данни от таблица
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
оценка от тест

здравословно 
хранене

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– работи с учебник
– разчита схема
– работи в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника 

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
72 66. Храносмилателна 

система на човека
НЗ • изброява и посочва храносмилателни органи на изо-

бражение или модел
• описва органи и функции на храносмилателната си-
стема
• сравнява процесите всмукване, механично и химично 
смилане на храната по дадени критерии
• описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката 
между храносмилателната система и клетките на човеш-
кия организъм

73 31 с.
V (3)

29 с.
V (1)

67. Хигиена на хране-
нето на човека 

НЗ • изброява правила за здравословно хранене
• изброява вредни хранителни навици
• илюстрира с примери значението на здравословното 
хранене
• аргументира необходимостта от спазването на прави-
ла за здравословно хранене

74 68. Здравословно 
хранене 

С
(ПД)

• изброява фактори, влияещи благоприятно върху 
храносмилателната система и здравето на човека
• изброява фактори, влияещи неблагоприятно върху 
храносмилателната система и здравето на човека
• дискутира правила за здравословно хранене

75 30 с.
V (2)

69. Дишане и дихателна 
система на човека

НЗ • изброява и посочва дихателни органи на 
изображение или модел
• описва органи и функции на дихателната система
• описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката 
между дихателната система и клетките в човешкия 
организъм

76 32 с.
V (4)

70. Хигиена на 
дишането на човека 

НЗ • аргументира вредата от тютюнопушенето и 
замърсеността на въздуха за човешкия организъм
• изброява фактори, влияещи благоприятно върху 
дихателната система.
• изброява фактори, влияещи неблагоприятно върху 
дихателната система
• прилага правила за превенция на дихателната система
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– участва в беседа и изяснява ролята на кръвта за 
осъществяване на връзката между храносмилателната 
система и клетките в човешкия организъм
– работи с модели, макети, снимки и схеми на изучавани 
обекти и процеси
– работи с учебник
– работи в учебната тетрадка
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит 
– работи с учебника и в екип 
– работи в учебната тетрадка
– прави изводи
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с електронни ресурси в електронния 
вариант на учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието на 
различни фактори върху храносмилателната система
– работи в екип, като изготвя постери и презентации
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– работи с модели и макети на дихателнта система
– обяснява ролята на кръвта
– работи с учебника 
– работи в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

- – участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит 
– работи с модели
– прави анкета с пушачи
– изработва постери и презентации за вредата от 
тютюнопушенето
– работи с учебника и в екип
– работи в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
77 31 с.

V (3)
71. Отделяне и 
отделителна система на 
човека
 

НЗ • изброява и посочва отделителни органи на 
изображение или модел 
• описва органи и функции на отделителната система
• описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката 
между отделителната система и клетките в човешкия 
организъм 
• привежда примери за други органи с отделителна 
функция (бял дроб, кожа) 

78 72. Хигиена на 
отделянето 

НЗ • изброява фактори, влияещи благоприятно върху 
отделителната система
• изброява фактори, влияещи неблагоприятно върху 
отделителната система
• прилага правила за превенция на отделителната 
система

79 33 с.
VI (1)

32 с.
V (4)

73. Хранене, дишане и 
отделяне при човека 

О • изяснява връзката между процесите хранене, дишане 
и отделяне при човека

80 • Хранене, дишане и 
отделяне при човека 

К • използва знания и демонстрира умения, свързани с 
очакваните резултати 

81 33 с.
VI (1)

74. Опазване и 
укрепване на здравето 
на човека 

С
(ПД)

• изброява фактори, влияещи неблагоприятно върху 
храносмилателната, дихателната и отделителната 
системи
• прилага правила за превенция и здравословен начин 
на живот
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит 
– обяснява ролята на кръвта
– работи с модели, макети, снимки на отделителна система
– работи с учебника
– работи в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– участва в беседа и описва различни наблюдения от 
жизнения си опит
– работи с учебника и в екип
– работи в учебната тетрадка
– обосновава отговорите си
– прави изводи 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
устна проверка с 
оценка

– систематизира и обобщава знанията за хранене, дишане 
и отделяне при човека
– работи в екип
– изработва плакати и презентации
– пише есе
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

– назовава органи на храносмилателната, дихателната и 
отделителната система и ги разпознава на изображения 
– решава тестови задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– разчита схеми
– анализира данни от таблици
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
писмена проверка с 
оценка
• оценяването е 
по определен и 
предварително 
разяснен на 
учениците 
критерий

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира
– работи в екип
– изработва модели, постери и презентации
– прави самооценка на начина си на живот, като отговаря 
на въпроси
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване
– използва и работи с ресурси в електронния вариант на 
учебника

текущо оценяване: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел
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№ 

Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
I срок

2 ч. 
II срок 

3 ч. 

I срок
3 ч. 

II срок 
2 ч. 

1 2а 2б 3 4 5
82 34 с.

VI (2)
Изходящ тест К • използва знания и демонстрира умения, свързани с 

очакваните резултати и основните понятия по човекът и 
природата в 5. клас

Х. ЕДИНСТВО НА НЕЖИВАТА И ЖИВАТА ПРИРОДА 

83 34 с.
VI (2)

75. Единство на 
неживата и живата 
природа 

О • изброява и описва общи и различни свойства на 
неживата и живата природа
• привежда примери за единството на материалния свят

ХІ. ЧОВЕКЪТ – ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА

84 76. Човекът – част от 
природата 

С
(ПД)

• определя човека като част от природата
• свързва състоянието на околната среда със здравето 
на човека
• прогнозира резултати от въздействия на човека върху 
природата
• илюстрира с примери ролята на човека за 
съхраняване на природата и многообразието на 
организмите
• оценява и подкрепя дейности, насочени към 
опазване на околната среда, личното и общественото 
здраве
• извлича и представя информация от/чрез текст, 
прости модели, схеми, графики, таблици, както и чрез 
информационно-комуникационните технологии
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Нови понятия Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

6 7 8 9
– решава тестови задачи текущо оценяване: 

писмена проверка с 
оценка
• оценяването е 
по определен и 
предварително 
разяснен на 
учениците 
критерий

– търси и представя информация от различни източници
– изразява мнение
– обсъжда и дискутира взаимодействията между неживата 
и живата природа
– 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: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел

– 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: 
проверка и оценка 
– умения за работа 
със схеми и 
таблици; работа в 
екип; изработване 
на постер, 
презентация, модел
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5. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

Методически насоки
Урокът започва с актуализация на знанията 

на учениците, като активно се включват в из-
брояване и описание на различни тела от техния 
бит. След определянето на основните свойства 
на телата е уместно да се извършат елементарни 
опи ти, както и да се решават различни качестве-
ни и количествени задачи. Интересът им може 
много да се увеличи, ако им се разкаже за раз-
личните нови материали, както и да се покаже 
филм за графен.

Контрол
Индивидуални отговори; извърш-

ване на опити; решаване на задачи в 
учебника и учебната тетрадка; работа 
в екип.

Отговори на задачи
Учебник: стр. 9., зад. 3.
Решение: 1/2 L < 600 mL; 

(1/2 L = 500 mL); 500 mL = 1/2 L; 
2000 g < 3 kg; 2 kg > 1500 g

8

1

От изученото в трети и четвърти клас са ви известни 
много примери за тела. Това са: Слънцето и звездите, жи-
вите организми, заобикалящите ни предмети в бита и др. 

Телата са изградени от вещества. Едно тяло може да е съставено 
само от едно вещество, например кубче захар, стъклена чаша, же-
лезен гвоздей и др. Млечният шоколад, много хранителни продукти 
и тъкани за облекла обаче са съставени от повече от едно вещество. 
Например млечният шоколад съдържа няколко вещества: мляко, 
захар, какао и др. (фиг. 1).

 Кои са основните свойства на телата  
 и как се характеризират?

Телата заемат определена част от пространството. Едни тела зае-
мат по-голяма част, а други – по-малка част от пространството. Каз-
ваме, че първите имат по-голям обем, а вторите – по-малък (фиг. 2). 

Свойството на телата да заемат част от пространството се ха-
рактеризира с техния обем. 
Обемът се измерва в литри (L) и милилитри (mL). 
Един литър е равен на 1000 милилитра

1 L = 1000 mL
Освен обем, телата имат и различна форма. 

Тела

Фиг. 1. Тела, изградени от едно  
или повече вещества

Фиг. 2. Тела с различен обем

Важна характеристика на телата е и тяхната маса. 

Масата на едно тяло е толкова по-голяма, колкото повече 
вещес тво се съдържа в него. 
Например една стъклена ваза съдържа по-голямо количество ве-

щество в сравнение с малка стъклена чаша (фиг. 4). Веществото, 
което се съдържа във вазата, е повече, отколкото в чашата. Казва-
ме, че масата на вазата е по-голяма от масата на чашата. 

Фиг. 4. Тела с различна маса

Фиг. 3. Тела с различна форма
Разгледайте телата и опишете формата им (фиг. 3). Познавайки 

формата на много тела, ние можем да ги определим и без да ги 
виждаме. 

В една непрозрачна кутия се поставят различни тела с позната 
форма, например химикалка, гумичка, острилка, триъгълник и 
др. Опитайте се да ги разпознаете с опипване и да ги опишете.  

Направете опита

9

Масата се измерва в килограми (kg) и грамове (g). 
Един килограм е равен на 1000 грама.  

1 kg = 1000 g  

 Твърди тела, течности и газове

Много от свойствата на телата зависят от веществата, които ги 
съставят. Например металната пръчица се огъва, докато стъклена-
та може да се счупи много лесно.

Знаете, че веществата могат да бъдат в твърдо, в течно и в газо-
образно състояние. Съставените от тях тела са също твърди, течни 
и газообразни. Техните свойства са различни, макар и съставени 
от едно и също вещество. Например веществото вода може да бъде 
в твърдо, в течно и в газообразно състояние. Свойствата на кубче-
то в лед се различават от тези на водата в бутилка и водните пари. 

Нека сравним основните свойства на различните видове тела.
Таблица 1. Сравнение на свойствата на твърдите, течните и газообразните тела

1. Ще се промени ли обемът на натурален сок, ако го прелеем от 
картонена кутия в стъклена кана? Обосновете отговора си.

2. Сравнете свойствата на природния газ със свойствата на въ-
глищата. 

3. Изчислителна задача: Като използвате знаците >, <, =, 
сравнете:

 
1

2
L и 600 mL;  500 mL и 

1

2
L;  2000 g и 3 kg;  2 kg и 1500 g.

Помислете и отговорете

Днес с развитието на новите технологии са необходими тела с 
много специални свойства. Затова учените разработват нови мате-
риали, които изграждат тела с точно определени свойства. 

Тела Обем  Форма Маса

Твърди тела 
Имат  
собствен  
обем

Имат  
собствена  
форма

Имат 
собствена 
маса

Течности      
Имат  
собствен  
обем

Нямат собс-
твена форма, 
а приемат 
формата на 
част от съда

Имат  
собствена 
маса

Газове         
Нямат собствен 
обем и изпълват 
целия предоста-
вен им обем

Нямат собс-
твена форма 
и приемат 
формата на 
целия съд

Имат 
собствена 
маса 

Преди няколко години беше 
дадена Нобелова награда за 
създаването на нов материал, 
който се нарича графен. Той 
е разработен на основата на 
най-обикновен графит. Пора-
ди изключителните си свойс- 
т ва графенът се смята за мно го 
важен материал в много нови 
технологични разработки. На-
пример с помощта на графен 
ще се правят огъващи екрани 
на смартфоните.

Нещо повече

  Вече научихте
литър, милилитър

Телата са изградени от 
вещества.
Основните свойства на 
те  лата се характеризират 
с обем, форма и маса.
Телата са твърди, течни и 
газообразни.

1. Тела
Вид на урока
за нови знания

Нови понятия: литър (L); ми-
лилитър (mL)

Основна дидактическа цел
 Учениците да научат кои са ос-

новните свойства на телата и как се 
характеризират.

Задачи
Учениците знаят и могат да: 
• сравняват твърди тела, течно-

сти и газове по свойства като маса, 
обем и форма 

• участват в беседа, да работят с 
модели и с учебника

• обосновават отговорите си и да правят изводи
• работят самостоятелно и в екип
• извършват опити и правят наблюдения

Методи на преподаване: беседа, експеримент, 
мултимедийна презентация 

Учебно-методически ресурси
1. учебник: стр. 8 – 9
2. учебна тетрадка – стр. 3
3. материали за извършване на опитите
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Тела и вещества информационен онагледява; преговор и обобщение

Свойства на 
телата информационен онагледява и надгражда знанията 

Графен информационен
стимулира любопитството, мо-
тивира, надгражда  към рубрика 
„Нещо повече“

Задача 1. Тела интерактивна 
задача самостоятелна работа; контрол

Задача 2. Тела интерактивна 
задача самостоятелна работа; контрол

С един поглед анимирана схема преговор и обобщение 
(работа със схема)
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2. Измерване обем на 
течност и твърдо тяло 

Вид на урока
лабораторно упражнение (прак-

тическа дейност)

Нови понятия
вместимост на мензура; затвър-

дяване на понятията литър (L) и 
милилитър  (mL)

Основна дидактическа цел
Учениците да се запознаят с ме-

рителни съдове и как се работи с 
мензура; да се научат да измерват 
с мензура обем на течност и твърди 
тела 

Задачи
Учениците да
• работят с уреди (мензури) и да извършват из-

мервания 
• описват получените резултати в таблиците в 

работната тетрадка 
• да ги сравняват и да правят изводи 
• работят в екип и да обсъждат получените  ре-

зултати
 
Методи на преподаване
беседа, експеримент, наблюдение 
 
Учебно-методически ресурси
1. учебник: стр. 10 – 11
2. учебна тетрадка – стр. 4 – 5
3. материали за извършване на  опитите и 

измерванията
4. ресурси в електронния вариант на учебника 

Ресурс Вид Приложение

Работен 
лист  1 

бланка (лист) за 
работа на уче-
ника  

улеснява организацията 
на учебния час;
за портфолио

Методически насоки 
В началото на часа учителят запознава уче-

ниците с необходимите уреди и материали за 
извършване на опитите, както и как се работи 
с мензура. Учениците разглеждат мерителните 
съдове, поставени на работните им места, и из-

пълняват последователно указанията за работа с 
мензура. След това изпълняват последователно 
експерименталните задачи под ръководството и 
наблюдението на учителя. Едновременно с всяка 
задача е добре да се нанасят резултатите в учеб-
ната тетрадка. Прави се съответният извод и се 
записва в тетрадката. След това се преминава към 
изпълнение на следващата задача. Тъй като това 
са първите лабораторни упражнения, много ва-
жно е постоянното подпомагане на действията на 
учениците от страна на учителя и едновременно с 
това развиване на уменията им самостоятелно да 
извършват опити, да получават резултати и да ги 
обсъждат.  

Контрол
извършване на опитите, подреждане на резул-

татите и описанието им в учебната тетрадка, изво-
ди и работа в екип.

10

Измерване обем на течност и твърдо тяло2

Основните свойства на телата се характеризират с 
обем, форма, маса.

Как се измерва обемът на различните тела?
От собствен опит знаете, че обемът на течности (вода, 

олио, чай, плодов сок и др.) се измерва с мерителни съдове.   
На фиг. 1 са показани различни мерителни съдове за течнос-
ти. Тези съдове се наричат мензури.Лабораторно

упражнение

КАК се работи с мензура? 
Мензурите на фиг. 1 имат различна форма и обем. Те са прозрач-

ни и имат вертикална скала. По скалата можем да определяме обема 
на течността, налята в мензурата. Числото срещу най-горната чер-
тичка на скалата показва най-големия обем, който може да се измери 
с дадена мензура. Този обем се нарича вместимост на мензурата. 

1. Разгледайте различните мензури на фиг. 1 и определете тях-
ната вместимост.

На фиг. 2 е показана мензура и как трябва да гледаме към скала-
та Ӝ, за да определим правилно обема на налятата течност. 

Тази мензура има вместимост 500 mL. Разстоянието между две 
съседни дълги чертички, отговаря на обем 100 mL. То е разделено 
на 10 равни части с по-къси чертички.

За да намерите на какъв обем отговаря разстоянието между две 
къси чертички, трябва да разделите 100 mL : 10 = 10 mL. 

2. Колко е обемът на течността, налята в мензурата на фиг. 2?

 Указания за работа
При изпълнение на поставените задачи:
1. Разгледайте таблиците към задачите и ги попълнете последо-

вателно в работната тетрадка.
2. Сравнете вашите резултати с тези на съученика си.
3. Заедно обсъдете и запишете отговорите и изводите в работ-

ната тет радка.

Фиг. 1. Мерителни съдове

    В този час:

• ще се запознаете с мери-
телни съдове и как се рабо-
ти с мензура
• ще се научите да измер-
вате с мензура обем на теч-
ност и твърди тела

Фиг. 2

Необходими уреди
и материали:

мензури с различен обем 
и форма, преливен съд с 
улей, две различни чаши, 
твърдо тяло (камъче, топ-
че, кубче и др.)

Неправилно

Неправилно

Правилно

11

 Задача 1. Определете опитно дали  
   теч ностите имат собствен  
   обем и форма

1. Напълнете с вода една чаша.
2. Прелейте водата в една от мензурите.
3. Определете по скалата обема на водата.
4. Прелейте отново водата във втора мен-

зура с различна форма. 
5.  Определете отново по скалата на вто-

рата мензура обема на водата. Ще установите, че той е същият 
както в първата мензура. Повторете опита с друга чаша.

 Задача 2. Определете опитно обема на малко твърдо тяло 
  (камъче, топче, кубче)

1. Налейте вода в голямата мензура приблизително до средата. 
Отчетете обема на водата V1  (фиг. 3а).

2. Внимателно пуснете твърдото тяло в мензурата и отчетете от-
ново нивото на водата V2 (фиг. 3б). 

3. Определете обема на твърдото тяло. Той е равен на V = V2 – V1 
(фиг. 3б).

4. По същия начин определете обема и на други твърди тела. 

 Допълнителна задача.
  Определете обема на тяло,  което не може да  
  влезе в мензурата

1. Използвайте по-голям съд с улей, както е показано на фиг. 4. 
Като такъв съд можете да ползвате и чайник. Налейте вода до улея. 
Поставете мензура под него.

2. Поставете внимателно тялото в съда. Част от водата се прели-
ва в мензурата.

3. Обемът на прелятата вода в мензурата е равен на обема на 
тялото. Определете обема на тялото.

4. Повторете отново опита и с друго тяло. Определете и неговия 
обем.

 Фиг. 4. Преливен съд

Таблица към задача 2 

Тяло
Обем на 
водата V1 

mL

Обем на 
водата + 
тялото V2 mL

Обем на 
тялото 

V = V2 – V1  
mL

Топче
Кубче
Камъче

В кухнята имате съдове, които 
имат деления и могат да се изпол-
зват като мензури. В подобен съд 
определете вместимостта на ку-
пичката, в която ви сипват супата, 
вместимостта на чашата, от която 
пиете чай, и др.

Направете у дома

Фиг. 3. Определяне обема на твърдо тяло

V

а) б)
V1

V2

Вече мога  
 

да работя с мензура
да измервам обема на 
течности с мерителен 
съд
да измервам обем на 
твърдо тяло с мерителен 
съд

Таблица към задача 1

  
Първа 
мензура, 
mL 

Втора 
мензура,
mL

Първа чаша  

Втора чаша 

Съд Вместимост
mL

Купичка 
за супа
Чаша  
за чай
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3. Измерване маса на 
твърдо тяло и течност

Вид на урока
лабораторно упражнение (прак-

тическа дейност)

 Обогатяване на понятия
претегляне, маса

Основна дидактическа цел
Учениците да се научат как да 

работят с везни и да измерват ма-
сата на твърди тела и течности с 
везни 

Задачи
Учениците да
• работят с уреди (лабораторни везни) и да из-

вършват измервания; 
• наблюдават различни явления
• описват получените резултати в таблиците в 

работната тетрадка; 
• да ги сравняват и да правят изводи 
• работят в екип и да обсъждат получените  ре-

зултати
 
Методи на преподаване
беседа, експеримент, наблюдение 
 
Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 12 – 13
2. учебна тетрадка – стр. 6 – 7
3. материали за извършване на  опитите и 

измерванията
4. ресурси в електронния вариант на учебника
 

Ресурс Вид Приложение

Р а б о т е н 
лист  2 

бланка (лист) за 
работа на уче-
ника

улеснява организацията 
на учебния час;
за портфолио

Методически насоки
В началото на часа учителят запознава уче-

ниците с необходимите уреди и материали за 
извършване на опитите, както и как се работи 
с везни. Учениците разглеждат лабораторните 
везни, поставени на работните им места, и из-
пълняват последователно указанията за работа 
с везна. След това изпълняват последователно 

експерименталните задачи под ръководството и 
наблюдението на учителя. Едновременно с всяка 
задача е добре да се нанасят резултатите в учеб-
ната тетрадка. Прави се съответният извод и се 
записва в тетрадката. След това се преминава към 
изпълнение на следващата задача. Тъй като това 
са първите лабораторни упражнения, много ва-
жно е постоянното подпомагане на действията на 
учениците от страна на учителя и едновременно с 
това развиване на уменията им самостоятелно да 
извършват опити, да получават резултати и да ги 
обсъждат.  

Контрол
извършване на опитите, подреждане на резул-

татите и описанието им в учебната тетрадка, изво-
ди и работа в екип

12

Измерване маса на твърдо тяло и течност3

    В този час:

• ще се научите как да ра-
ботите с везни
• ще се научите да  измер-
вате масата на твърди тела 
и течности с везни

Необходими уреди
и материали:

везни, теглилки, пинцети за 
хващане на теглилките, твър -
ди тела с еднакви и различ-
ни обеми, мензура, вода, 
спирт, парче пластилин

От опит знаем, че всички тела тежат, защото Земята 
ги привлича към себе си. Различните тела тежат различно, 
защото имат различна маса. По-тежките тела имат по-го-
ляма маса от по-леките. Тела, които тежат еднакво, имат 
равни маси. Следователно можем да измерваме масата на 
телата по свойството им да тежат. Уредите, с които пра-
вим измерването, се наричат везни. Измерването на масата 
с везни се нарича претегляне. 

КАК се работи с везни? 
Има различни видове везни. 
Ще разгледаме лабораторна  

везна (фиг. 1) 

Таблица към задача 1

№ на 
измер- 
вани- 
ята

Твърдо тяло Маса
g

1. Метално топче 
( кубче)

2.
Дървено топче 
(кубче) със 
същите размери

3. Парче пластилин

4.
Топче, направено 
от същото парче 
пластилин

5.
Лодка, направена 
от същото парче 
пластилин

Фиг. 1. Лабораторна везна

Тази везна се състои от две блюда. Между тях има показалец, 
който може да се движи пред скала с деления. Към везната има и 
комплект теглилки. Те са метални и имат точно определена маса.

За да направите точни измервания, трябва да спазвате няколко 
правила: 

1. Поставете везната на хоризонтална плоскост, така че при празни 
блюда показалецът да сочи 0. Казваме, че везната е уравновесена.

2. В двете блюда поставете еднакви теглилки, например с маси 
по 100 g. При изправна везна показалецът отново сочи 0.

 Указания за работа
При изпълнение на поставените задачи:
1. Разгледайте таблиците към задачите и ги попълнете последо-

вателно в работната тетрадка.
2. Сравнете вашите резултати с тези на съученика си.
3. Заедно обсъдете и запишете отговорите и изводите в работ-

ната тет радка.

 Задача 1. Измерете масите на твърди тела

1. След като везната е уравновесена, в едното блюдо поставете 
металното топче (кубче), чиято маса измервате, а в другото – тег-
лилки с известна маса. Когато показалецът отново застане на 0, 
везната е уравновесена.

2. Масата на металното топче (кубче) е равна на сбора от масите 
на теглилките, които уравновесяват везната.

Лабораторно
упражнение

13

Направете у дома

3. Сменете металното топче (кубче) с дървено със същите раз-
мери и отново го претеглете. 

4. Вземете къс пластилин. Измерете масата му. 
5. Направете от пластилина топче. Измерете масата му.
6. Направете от топчето пластилин лодчица и измерете масата Ӝ.
Отговорете на въпросите:
а) Зависи ли масата на тялото от неговото вещество?
б) Зависи ли масата на тялото от неговия обем и форма?

 Задача 2. Измерете масата на течност

1. Поставете мензурата на везната и претеглете масата Ӝ.
2. Налейте вода в мензурата до определено деление.
3. Измерете масата на мензурата с налятата вода в нея.
4. Измерете масата на водата, както е показано в таблица 2.
5. Извършете отново опита със същата мензура и спирт (олио), 

който има същия обем като водата. 
Отговорете на въпросите:
а) Равни ли са масите на водата и спирта (олиото)? 
б) Зависи ли масата на течността от веществото?

Течността не може да се на-
лива в блюдото на везната. 
За да направим измерване-
то, използваме мензура или 
чаша.

Внимание

Сигурно разполагате с домакинска везна у 
дома. Вземете и една чаша.

1. Измерете масата на чашата m1.
2. Извадете от хладилника едно кубче 

лед и го сложете в чашата. Измерете ма-
сата на чашата заедно с кубчето лед m2. 
Определете масата на леда m3, както е по-
казано в таблица 3.

3. Изчакайте леда да се разтопи в чашата 
и отново измерете масата на чашата заедно с 
водата m4. Определете масата на водата m5. 

Работете с таблицата.
Сравнете масата на леда m3 с масата на 

водата m5. Направете извод.

1.
Маса на 
чашата
m1, g

Маса на чашата 
+ кубчето лед 

m2, g

Маса на леда

m3 = m2 – m1 , g

2.
Маса на 
чашата

m1, g

Маса на чашата 
+ водата от  

разтопения лед 
m4, g 

Маса на водата

m5 = m4 – m1, g

Течност

Маса на 
мензурата 

m1g

Обем на 
течността

V
mL

Маса на 
мензурата 

+ течността 
m2g

Маса на 
течността

m = m2 – m1g
Вода
Спирт (олио)

Таблица към задача 2

Вече мога  
 

да работя с везни
да измервам масата на 
твърди тела
да измервам масата на 
течности
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4. Строеж на 
веществата

Вид на урока: за нови знания

Нови понятия: градивни части-
ци; молекули;  атоми  

Основна дидактическа цел: 
Учениците да описват с модели 
строежа на веществата – съставени 
са от градивни частици, които се 
движат и между тях има разстояние 

Задачи 
 Учениците знаят и могат да:
• свързват състоянията на тела-

та с градивните частици и веществата
• участват в беседа, да работят с модели и с 

учебника
• обосновават отговорите си и да правят изводи
• работят самостоятелно и в екип
• извършват наблюдения и моделират градив-

ните частици и тяхното разположение в телата

Методи на преподаване: беседа, експери-
мент, мултимедийна презентация 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – 14 – 15 
2. учебна тетрадка – стр. 8 
3. материали за извършване на опитите
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Нещо повече 
за строежа на 
веществата

информационен
онагледява 
и надгражда 
знанията

Състояния на 
телата информационен

онагледява 
и надгражда 
знанията

Задача 1. 
Строеж на 
веществата

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Как се модели-
ра? (градивни 
частици на 
вещестата)

анимирана 
схема

алгоритъм 
за моделиране

С един по-
глед  – бързо, 
лесно, точно

анимирана 
схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки
Урокът започва с примери от заобикалящата 

действителност и бита на учениците. Може да се 
поставят въпроси, с които да се предизвика тех-
ният интерес, да се разкаже и покаже снимка на 
електроннен микроскоп и така да се навлезе в 
същността на урока и въвеждане на новите поня-
тия. Учениците активно могат да се включват в 
беседа и да анализират с помощта на учителя раз-
личните тела и изграждащите ги вещества. Изпъл-
нението на задачата за моделиране или подобна 
ще увеличи интереса им  и ще затвърди знанията 
им за строежа на веществата.

Контрол
индивидуални отговори, извършване на опити 

и изпълнение на поставените задачи от учителя, 
решаване на задачи в учебника и учебната те-
традка, работа в екип
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Строеж на веществата4

Често наблюдавате как се мели кафе или черен пипер 
в мелничка. Зърната се раздробяват постепенно на все 
по-малки частици. 

 Градивни частици на веществата

Веществата се състоят от различни по вид градивни частици, 
които определят свойствата им. Голяма част от веществата са из-
градени от молекули. 

Молекулите са градивни частици на веществата, които могат 
да съществуват самостоятелно (фиг. 1). Те запазват основните 
свойства на веществата.

Молекулите са толкова малки, че не се виждат с просто око или 
лупа. Те могат да се наблюдават със специален уред – електронен 
микроскоп (фиг. 2). 

Най-малката частица на захарта е молекулата на захарта 
(фиг. 3а), на кислорода – молекулата на кислорода (фиг. 3б), на во-
дата – молекулата на водата (фиг. 3в). 

Фиг. 2. Електронен микроскоп

Фиг. 1. Градивни частици на вещес -
т вата – молекули

Фиг. 3. Молекули на различни вещества: 
а) молекула на захарта; б) молекула на кислорода; в) молекули на водата

Атомите имат сложен стро-
еж и са изградени от по-малки 
частици, които се наричат еле-
ментарни частици. Елементар-
ните частици не са елементарни, 
а са изградени от още по-малки 
частици, наречени кварки.

Нещо повече Молекулите на различните вещества се различават помежду си, 
но всички молекули на едно вещество са еднакви. Например всички 
молекули на водата са еднакви, но се различават от молекулите на 
другите вещества.

 Молекулите са изградени от още по-малки частици. Тези час-
тици се наричат атоми. Молекулата на кислорода е съставена от 
два еднакви атома, докато молекулата на водата съдържа два ед-
накви и един различен атом. Захарта има много и различни атоми 
в своята молекула. 

б)

атом

а) в) 
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 Градивните частици и състоянията на телата

Твърдите тела са изградени от вещества в твърдо състояние. 
Градивните частици са подредени правилно, като разстоянията 
между тях са много малки. Всяка частица заема точно определе-
но място и само трепти. Това се дължи на големите сили на при-
вличане и сили на отблъскване между тях. Сякаш между градивните 
частици на твърдото тяло има малки пружини, които не позволяват на 
частиците да се отдалечават много или да се приближават плътно една 
до друга (фиг. 4). Затова твърдите тела имат собствена форма, собст-
вен обем и не могат да текат (фиг. 5а).

Течностите са изградени от вещества в течно състояние. Си-
лите на привличане и на отблъскване са по-малки, отколкото в 
твърдо състояние. Градивните частици се намират на малки раз-
стояния една от друга, но не са 
подредени, както при твърдите 
тела. Те могат да напускат мес-
тата си, като се преместват на 
друго място. Затова течностите 
нямат собствена форма и могат 
да текат (фиг. 5б). Поради сили-
те на отблъскване обемът им не 
се променя. Един литър мляко е 
един литър независимо дали е в 
бутилка, или в кана. 

Газовете са изградени от ве-
щества в газо образно състоя-
ние. Гра дивните частици се на-
мират на големи разстояния една от друга. Силите на привличане 
и отблъскване практически отсъстват. Затова частиците се дви-
жат свободно и изпълват целия обем на съда, в който се намират. 
Газовете нямат собствена форма и обем (фиг. 5в).

Фиг. 5. Подреждане на градивните 
частици на: 
а) твърдо тяло; б) течност; в) газ

Помислете и отговорете

1. Кои са градивните частици, които притежават характерните 
свойства на веществата и могат да съществуват самостоя-
телно?

2. Как се променят обемът и формата на 200 mL вода, ако я 
прелеете от бутилка в чаша?  

3. Опишете от какво зависи състоянието на телата?
4. Дайте примери за вещества, които са в твърдо, течно и газо-

образно състояние.

5. Задача за моделиране: Моделирайте градивните частици 
и разположението им в твърдо тяло, течност и газ. Из-
ползвайте различни предмети – копчета, хартия, пласти-
лин, семена на леща, кибритени клечки, лепило. Демон-
стрирайте моделите на вашите родители или приятели. 
Скицирайте най-добрия от тях в тетрадката си и запишете 
една причина, поради която го избрахте.

Фиг. 4. Модел на твърдо тяло

а) в)б)

  Вече научихте
 градивни частици,
 молекули, атоми

Веществата са изгра-
дени от градивни час-
тици.
Молекулите запазват 
свойс твата на веще-
ствата. Те са стабилни 
частици.
Молекулите са изгра-
дени от атоми.
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5. Движение на 
градивните частици. 
Дифузия

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
дифузия

Основна дидактическа цел: 
Учениците да дават примери за 

дифузия и за значението на дифу-
зията за живота

Задачи
Учениците знаят и могат да 
• участват в беседа и описват различни наблю-

дения от жизнения си опит
• работят с модели, макети, снимки на изучава-

ни обекти и процеси
• работят с учебника и в екип 
• работят самостоятелно в работната тетрадка
• обосновават отговорите си
• решават задачи и отговарят на въпроси
• разработват проектни задачи

Методи на преподаване
беседа,експеримент, мултимедийна презентация 

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 16
2. учебна тетрадка – стр. 17
3. материали за извършване на  опитите
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

 За великите учени 
(Робърт Браун)

информацио-
нен

текст за четене с 
разбиране

Задача 1. Какво 
научих за Роберт 
Браун

интерактивна 
задача

работа с кратък 
научен текст

Задача 2. Движение 
на градивните час-
тици

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Как да направим 
проектна задача?

анимирана 
схема

алгоритъм за ра-
бота по проектна 
задача

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимирана 
схема

обобщение
(работа със 
схема)

Методически насоки
Урокът започва с извършване на опит от учи-

теля, при който учениците трябва да наблюдават 
и отговорят на поставени предварително въпроси. 
Могат да се разгледат и редица примери от зао-
бикалящата действителност и бита на учениците. 
Така неусетно се навлиза в същността на урока 
и се дефинира явлението дифузия. Добре е да се 
разкаже и покаже снимка на Браун, с което да се 
развива историческият подход в преподаването на 
науката. Учениците активно могат да се включват 
в беседа и да анализират с помощта на учителя 
различните случаи на приложение на явлението 
дифузия. Поставянето на проектни задачи стиму-
лира интереса и развива дигиталната компетент-
ност на учениците. 

Контрол
индивидуални отговори, извършване на опити 

и изпълнение на поставените задачи от учителя, 
решаване на задачи в учебника и учебната те-
традка, работа в екип, екипна или индивидуална 
разработка на проектна задача по избор.
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Движение на градивните частици. Дифузия5

Вече знаете, че при твърдите тела силите на привличане 
между частиците са много големи, а при течностите и га-
зовете не е така. Това е причина градивните им частици да 
се движат по различен начин. 

 Как се движат градивните частици на веществата?

Този опит показва, че между градивните частици има разстоя-
ния. Част от молекулите на спирта са се вместили между молекули-
те на водата (фиг. 1).

При газовете разстоянията са големи. Градивните частици се 
движат по права линия. При среща се удрят една в друга и проме-
нят посоката, в която се движат. Така всяка частица на газа при 
движението си описва начупена линия (фиг. 2). 

Градивните частици на газа много бързо се разпространяват в 
големи пространства. Например, ако пръснем малко парфюм в еди-
ния край на стаята, той бързо ще се усети в цялата стая. 

При течностите градивните частици са разположени по-близо 
помежду си и се движат по-бавно в сравнение с газовете. Части-
ците се задържат на едно място за известно време и след това се 
преместват на друго място (фиг. 3).

В мензура измерваме 150 mL спирт. На-
ливаме и 150 mL вода във втора мензура. 
Смесваме спирта и водата в по-голяма 
мензура. Очакването е, че общият обем 
на сместа ще бъде 300 mL. 
Резултат: Обемът на сместа от вода и 
спирт е по-малък от 290 mL. 

Наблюдавайте опита

290 mL

Фиг. 1.

Фиг. 3. Движение на частиците на 
течност

Фиг. 2. Движение на частиците газ

Фиг. 4

В чаша с вода пуснете таблетка от 
разтворим витамин С. След кратко 
време таблетката напълно се раз-
тваря и цветът на водата се проме-
ня. Същият ефект се наблюдава, ако 
в съд с вода капнем капка от оцвети-
тел (фиг. 4).

Направете опита

?

+
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При твърдите тела градивните частици са разположени много 
близо една до друга. Силите на привличане между тях са толкова 
големи, че те не напускат своите места, а само трептят – движат 
се  напред-назад, наляво-надясно. Много рядко могат да разменят 
мястото си с друга градивна частица (фиг. 5). 

Градивните частици на всички вещества се намират в непрекъс-
нато движение, което зависи от разстоянията и силите на при-
вличане между тях.

 Дифузия

Проникването на градивни-
те частици на едно вещество 
между градивните частици 
на друго вещество се нарича  
дифузия (фиг. 6).
От разгледаните опити мо-

жем да направим извода, че ди-
фузия се наблюдава не само при 
газовете, но и при течностите и 
твърдите тела. При различните 
тела дифузията протича с раз-

лична бързина – най-бързо при газовете, по-бавно при течностите 
и най-бавно при твърдите тела.

Дифузия съществува и при тела в различни състояния, например 
газ и твърди частици, течност и твърди частици. Дайте примери.

  Значение на дифузията

Много от жизнените процеси в човешкия организъм се основа-
ват на дифузията. Например чрез дифузия клетките получават хра-
нителни вещества и кислород. Кислородът навлиза във водата и 
осигурява необходимите условия за живот и на водните обитатели. 
На дифузията се дължи равномерното разпределение на газовете в 
атмосферата, но дифузията може да спомогне и за разпространение 
на вредни вещества и газове на далечни разстояния. Това довежда 
до замърсяване на околната среда. Например един от основните 
замърсители на съвременните градове са изгорелите газове на ав-
томобилите. 

Помислете и отговорете:
1. По какво съдим, че между градивните частици на веществата 

има свободни пространства? Дайте пример.
2. При течностите дифузията протича по-бавно, отколкото при 

газовете, а при твърдите тела протича много бавно. Обясне-
те защо това е така.

3. Дайте примери кога дифузията е полезна и кога вредна за 
живота на човека. 

4. Проектна задача: Разработете проекти на тема:
„Явлението дифузия и мерки за опазване на околната среда“,
„Явлението дифузия – полза и вреда за човека“.

Преди около 200 години 
английският ботаник Браун за 
първи път е наблюдавал под ми-
кроскоп явление, което доказва, 
че градивните частици на веще-
ствата се движат. Потърсете ин-
формация  в интернет за великия 
учен и направете кратка справка 
за неговите открития.

 Роберт Браун

Нещо повече

Фиг. 5. Трептене на частиците на 
твърдо тяло 

дифузия

Дифузията показва, че 
градивните частици се 
движат непрекъснато и 
между тях има разстоя-
ние. 
Дифузия се наблюдава 
при всички вещества.

 Дифузията е важна за 
природата.

  Вече научихте

Фиг. 6. 
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6. Разширение и 
свиване на телата. 
Температура 

Вид на урока
за нови знания
Нови понятия
температура
Основна дидактическа цел
Учениците да описват нагря-

ването на телата, да илюстрират с 
примери температурното разшире-
ние и свиване на телата; да се за-
познаят с физичния смисъл на по-
нятието температура 

Задачи
Учениците знаят и могат да 
• участват в беседа и описват различни наблю-

дения от жизнения си опит 
• работят с модели, макети, снимки на изучава-

ни обекти и процеси
• работят с учебника и в екип 
• работят самостоятелно в работната тетрадка
• обосновават отговорите си
• решават задачи и отговарят на въпроси
• извършват и описват резултати от опити в до-

машна среда
Методи на преподаване
беседа, експеримент, мултимедийна презентация

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 18 – 19
2. учебна тетрадка – стр. 10
3. материали за извършване на опитите
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс
Разширение и свиване на течности: Задача 1. Раз-

ширение на въздуха; Задача 2. Термометри – опре-
деляне на температура; Задача 3. Докъде се пълнят 
цистерните? С един поглед – бързо, лесно, точно

Методически насоки
Урокът започва с кратка актуализация на знани-

ята на учениците и задаване на подходящи въпроси 
от учителя, подобни на разгледаните в учебника.
Учителят извършва опита с металното топче, при 
който учениците трябва да наблюдават и отгово-
рят на поставени предварително въпроси. Могат 
да се разгледат и редица примери от заобикаляща-
та действителност и бита на учениците. Така неус-
етно се навлиза в същността на урока и се достига 

до извода, че телата се разширяват при нагряване 
и свиват при охлаждане. По време на урока могат 
да се разглеждат много примери от заобикаляща-
та действителност и житейския опит на учениците. 
Учениците активно могат да се включват в беседа 
и да анализират с помощта на учителя различните 
случаи на температурно разширение и свиване на 
телата, независимо от тяхното състояние (твърдо, 
течно, газообразно). Много важен момент е чрез 
подходящи примери учениците да разберат смисъ-
ла на физичната величина температура, да научат за 
положителни и отрицателни температури. По време 
на урока могат да се покажат и подходящи анима-
ции, които са включени в електронните ресурси.

Контрол
индивидуални отговори, наблюдаване на опити 

и анализиране на резултатите от тях, решаване на 
задачи в учебника и учебната тетрадка,извършва-
не и описание на опити в домашна среда 

Отговори на задачи
Учебник: стр. 19. 
Зад. 1. Решение: 5а) е показан далекопровод 

през лятото; 5б) е показан далекопровод през зи-
мата

Учебна тетрадка: стр.10, зад. 4. Попълнете 
пропуснатите думи: 

Степента на нагрятост на дадено тяло се оп-
ределя с неговата температура. Тя се измерва с 
термометър. 

Температурата на топящия се лед е 0°С, а на 
кипящата вода е 100°С . Температурата на здрав 
човек е малко по-ниска от 37°С.  През зимата чес-
то температурите са отрицателни. Това са темпе-
ратури, които са по-ниски от 0°С.  
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Наблюдавайте опита

Разширение и свиване на телата. Температура6

През лятото автомобилните гуми трябва да се напом-
пват по-слабо, отколкото през зимата. Ако оставим наду-
тия балон на слънце, може и да се спука. Защо е така?

 Разширение и свиване на телата при нагряване  
 и охлаждане

Както твърдите тела, така и течностите при нагряване се разши-
ряват и се свиват при охлаждане. Затова при изграждане на отоп-
лителна инсталация в домовете винаги се прави и разширителен 
съд (фиг. 2). 

Когато водата в инсталацията се нагрява, нивото Ӝ в съда се уве-
личава и обратно. По такъв начин се предпазва цялата инсталация 
от спукване на тръбите и радиаторите. 

Течностите се разширяват при нагряване и се свиват при ох-
лаждане. 
Ако оставим надут с въздух детски балон на слънце, след време 

той ще се раздуе още повече и може да се спука (фиг. 3а). Ако го 
поставим на сянка – ще се свие (фиг. 3б).

Газовете, както твърдите тела и течностите, се разширяват при 
нагряване и се свиват при охлаждане. В сравнение с другите 
тела газовете най-много се разширяват при нагряване и се сви-
ват при охлаждане.
Затова през лятото трябва да напомпваме автомобилните гуми 

по-малко, отколкото през зимата. Разширението на газовете в при-
родата е причина и за поява на ветровете.

Ако телата са изграде-
ни от различни вещества, 
те се разширяват различно 
при едно и също нагрява-
не. Това е важно при стро-
ителни работи, изграждане 
на далекопроводи, мосто-
ве (фиг. 4), при пълнене на 
съдове с течности (резер-
воари, цистерни и др.).

Използваме метално топче, което свободно преминава през пръс-
тена, както е показано на фиг. 1. След като загряваме известно 
време топчето на спиртна лампа и отново се опитаме да го спус-
нем през пръстена, установяваме, че това е невъзможно. Топчето 
се е разширило в резултат на нагряването. Когато се охлади, от-
ново преминава през пръстена. 

Разкажете и за други ваши наблюдения.
ИЗВОД: Твърдите тела при нагряване се разширяват, а при 

охлаждане се свиват.
Фиг. 1. Температурно разширение на твърдо тяло

Фиг. 2. Разширителен съд на  
отоплителна инсталация    

Фиг. 3

Фиг. 4. Празнините между отделните 
елементи на моста го предпазват от 
повреди

б)а)

19

 Защо се разширяват и свиват телата?

При нагряване градивните частици на тялото започват да се дви-
жат по-бързо, отдалечават се една от друга и разстоянията между 
тях се увеличават. Тялото увеличава обема си. Казваме, че настъп-
ва температурно разширение. При охлаждане градивните частици 
на тялото забавят движението си и се приближават една към друга. 
Тялото намалява обема си. Казваме, че настъпва температурно 
свиване.  

  Температура

По-бързото и по-бавното движение на градивните частици ха-
рактеризираме с температурата на телата. Температурата оп-
ределя до каква степен е нагрято дадено тяло. При нагряване тем-
пературата му се повишава. При охлаждане температурата му се 
понижава. Тя се измерва с градус Целзий и се бележи °С.

Например оставеният на слънце камък е нагрят по-силно от 
този, който е на сянка. Казваме, че първият камък има по-висока 
температура от втория.  

Студеният радиатор има по-ниска температура от нагретия. Го-
рещата вода има по-висока температура от хладката. Температура-
та на топящия се лед е 0°С, а на кипящата вода е 100°С. Температу-
рата на здрав човек е малко по-ниска от 37°С. През зимата, когато 
слушаме прогнозата за времето, много често чуваме, че температу-
рите ще бъдат отрицателни. Това са температури, които са по-нис-
ки от 0°С. Означават се със знака „–“ (минус).

Знаете, че температурата се измерва с термометри. За изработ-
ването им се използват вещества, които равномерно се разширяват 
при загряване и свиват при изстудяване. Според веществото, което 
се използва за определяне температурата на телата, термометрите 
биват метални, газови, живачни, спиртни.

Помислете и отговорете:
1. Определете на коя рисунка е показан далекопровод през зи-

мата и на коя – през лятото. 
 

2. Защо не трябва да се препълва чайникът с вода, когато се 
поставя върху нагрят котлон?

3. Кои тела при еднакво нагряване се разширяват най-много – 
твърдите, течните или газообразните? Защо?

4. Опитна задача: Надуйте детско балонче с въздух. След 
това го поставете в хладилника. След 30 минути го изваде-
те. Направете извод.

Ако забравите стъклена 
бутилка с вода в камерата на 
хладилника, след като водата 
замръзне, бутилката може да 
се счупи. Вместо обемът на 
водата да намалее при замръз-
ване, той се увеличава и спук-
ва бутилката. Това явление е 
характерно само за водата и се 
нарича аномалия на водата. 
Затова през зимата при отри-
цателни температури само гор-
ният слой на водата в реките и 
езерата при замръзването Ӝ се 
разширява, олеква и се изди-
га на повърхността. Под него 
водата остава с температура 
4°С, защото при тази темпера-
тура тя е най-тежка и се спуска 
най-ниско до дъното. По такъв 
начин се запазва животът на 
водните животни  през зимата.

Нещо повече

Рисунка на рибар

Фиг. 5. а) 

температура 

� Телата (твърди, течни и 
газообразни) при нагря-
ване се разширяват, а при 
охлаждане се свиват.

� Разширението е най-голя-
мо при газовете, по-малко 
при течностите и най-мал-
ко при твърдите тела.

� Температурата характе-
ризира степента на на-
грятост на телата. 

� Температурата над 0°С е 
положителна, а под 0°С е 
отрицателна.

б)

  Вече научихте
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7. Измерване на 
температурата

Вид на урока: лабораторно уп-
ражнение (практическа дейност)

Обогатяване на понятия: по-
ложителни и отрицателни темпера-
тури

Основна дидактическа цел: 
Учениците да задълбочат знания-
та си за температура и да подобрят 
уменията си за измерване на поло-
жителни и отрицателни температу-
ри на различни тела с термометър.

Задачи 
Учениците да:
• работят с уреди (различни термометри) и да 

извършват измервания 
• наблюдават различни явления
• описват получените резултати в таблиците в 

работната тетрадка 
• да ги сравняват и да правят изводи 
• работят в екип и да обсъждат получените  ре-

зултати 

Методи на преподаване: беседа, експери-
мент, наблюдение  

Учебно-методически ресурси: 
1. учебник – стр. 20 – 21
2. учебна тетрадка – стр. 11 – 12
3. материали за извършване на  опитите и 

измерванията
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Работен 
лист 3 

бланка (лист) 
за работа на 
ученика

улеснява организацията 
на учебния час;
за портфолио

Методически насоки
В началото на часа учителят запознава уче-

ниците с необходимите уреди и материали за 
извършване на опитите, както и как се работи с 
лабораторен термометър. Учениците разглеждат 
лабораторния термометър, поставен на работни-
те им места, и изпълняват последователно ука-

занията за работа с него. След това изпълняват 
последователно експерименталните задачи под 
ръководството и наблюдението на учителя. Едно-
временно с всяка задача е добре да се нанасят ре-
зултатите в учебната тетрадка. Прави се съответ-
ният извод и се записва в тетрадката. След това се 
преминава към изпълнение на следващата задача. 
Тъй като това са първите лабораторни упражне-
ния, много важно е постоянното подпомагане на 
действията на учениците от страна на учителя и 
едновременно с това развиване на уменията им 
самостоятелно да извършват опити, да получават 
резултати и да ги обсъждат.

 
Контрол
извършване на опитите, подреждане на резул-

татите и описанието им в учебната тетрадка, изво-
ди и работа в екип
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Измерване на температурата7

    В този час:

• ще задълбочите знанията 
си за температурата, сви-
ването и разширяването на 
телата
• ще подобрите уменията 
си за измерване с термоме-
тър на положителни и от-
рицателни температури на 
различни тела

Необходими уреди
и материали:

стаен, лабораторен и меди-
цински термометър, стъклен 
съд (чаша), вода с различна 
температура, лед

У дома всички разполагате с термометри за измерване на 
стайната температура, на температурата навън, на тем-
пературата на човешкото тяло и др. За изработването им 
се използват вещества, които равномерно се разширяват при 
загряване и свиват при изстудяване. Най-широко приложение 
са намерили живачните и спиртните термометри.

Фиг. 1. Различни видове термометри

КАК се работи с термометър?
Лабораторният термометър се състои от тънка стъклена тръ-

бичка. Тя в единия си край има разширение – резервоар, напълнен 
с живак или спирт с различен цвят. Другият край е запоен, така 
че над течността има безвъздушно пространство. За отчитане на 
температурата в °С към стъклената тръбичка е прикрепена скала с 
нанесени деления.

1. При измерване на температурата на въздух, течност или друго 
тяло трябва да се изчака известно време, докато течността (живак 
или спирт) престане да се издига по тръбичката на термометъра.

2. Термометърът трябва да бъде поста-
вен вертикално и да се гледа към него, как-
то е показано на фиг. 2.

Разгледайте термометрите, с които ще 
работите. По скалата на всеки от тях оп-
ределете най-ниската и най-високата тем-
пература, която може да се отчете. Прес-
метнете колко е стойността на най-малкото 
деление. В какъв цвят е частта от скалата, 
която измерва отрицателни температури? 
На фиг. 3 са показани два термометъра. 
Каква температура показва всеки от тях? 

 Указания за работа
При изпълнение на поставените задачи:
1. Разгледайте таблиците към задачите и ги попълнете последо-

вателно в работната тетрадка.
2. Сравнете вашите резултати с тези на съученика си.
3. Заедно обсъдете и запишете отговорите и изводите в работ-

ната тет радка.

КАК

Фиг. 3

Фиг. 2. Определяне на 
температурата 

Лабораторно
упражнение

Неправилно

Неправилно

Правилно

°С
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 Задача 1. Измерете температурата на вода

1. Налейте чешмяна вода в стъклената чаша и из-
мерете температурата Ӝ с лабораторния термометър. 

2. Към чешмяната вода добавете топла вода и от-
ново измерете температурата Ӝ.

3. Пуснете в чашата с вода няколко ледени кубчета. Изчакайте 
няколко минути кубчетата да се разтопят и пак измерете темпера-
турата на водата.

След като попълните таблица 1, разгледайте резултатите и отго-
ворете на въпросите:

а) Коя измерена температура е най-висока и коя е най-ниска? 
б) С колко градуса се е повишила температурата на топлата вода 

в сравнение с тази на чешмяната?
в) С колко градуса се е понижила температурата на студената 

вода в сравнение с тази на чешмяната?
г) Колко е разликата между температурите на топлата и студе-

ната вода?

 Задача 2. Измерете температурата на топящ се лед

1. В стъклената чаша поставете няколко натрошени кубчета лед. 
Разбъркайте.

2. Поставете в чашата лабораторния термометър така, че да бъде 
в много добър контакт с леда. Измерете температурата на леда.

3. Започнете да измервате температурата през няколко минути, до-
като в чашата има лед и вода. Разбърквайте топящия се лед.

4. Измерете температурата на водата, след като ледът напълно 
се разтопи и в чашата има само вода.

5. След няколко минути повторете измерването на температура-
та на водата.

6. Разгледайте резултатите и отговорете на въпросите: 
а) Как се променя температурата на леда, докато се разтопява?
б) Как се променя температурата на водата, след като ледът на-

пълно се разтопи?

 Допълнителна задача 
  Измерване температурата на различни тела

Измерване 1. С помощта на термометър измерете температура-
та на въздуха в класната стая. Сравнете температурата, която сте 
измерили, с температурата, измерена от ваши съученици. 

Измерване 2. 
Измерете телесната си температура с медицински електронен 

термометър. Тя трябва да е малко под 37°С.

Доскоро за измерване на 
телесната температура се из-
ползваше живачен термоме-
тър. Тъй като живакът е отро-
вен и е опасно, ако термометъ-
рът се счупи, вече се използват 
медицински електронни термо-
метри (фиг. 4). Те са високока-
чествени прибори, безо пасни 
са и измерването е бързо и 
удобно.

Нещо повече

Фиг. 4. Медицински електронен
термометър

Вече мога  
 

да измервам температу-
рата на вода и други тела
да измервам температу-
рата на въздуха
да измервам положител-
ни и отрицателни темпе-
ратури
да измервам собствена-
та си телесна темпера-
тура

Таблица към задача 2

Измервания 
Първо 

измерване
Само лед

Второ 
измерване
Лед и вода

Трето 
измерване
Лед и вода

Четвърто 
измерване

Вода

Пето
измерване

Вода
Температура °С

Измервания Чешмяна 
вода

Топла 
вода

Студена 
вода

Температура °С 

Таблица към задача 1
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8.Топлинна енергия. 
Топлообмен 

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
топлообмен, топлинна енергия, 

топлина

Основна дидактическа цел
Учениците да илюстрират с 

примери топлообмена; да разберат 
същността и разликата между тем-
пература и топлинна енергия

Задачи 
Учениците знаят и могат да: 
• участват в беседа и описват различни наблю-

дения от жизнения си опит 
• работят с модели, макети, снимки на изучава-

ни обекти и процеси
• работят с учебника и в екип 
• работят самостоятелно в работната тетрадка
• обосновават отговорите си
• решават задачи и отговарят на въпроси
• извършват и описват резултати от опити в до-

машна среда

Методи на преподаване
беседа, експеримент, мултимедийна презентация

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 22 – 23
2. учебна тетрадка – стр. 13
3. материали за извършване на  опитите
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. 
Температура, 
топлинна 
енергия и време

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа, контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, 
точно

анимирана 
схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки
Урокът започва с кратка актуализация на зна-

нията на учениците и задаване на подходящи въ-
проси от учителя, подобни на разгледаните в учеб-

ника. Могат да се разгледат и редица примери от 
заобикалящата действителност и бита на ученици-
те. Така неусетно се навлиза в същността на урока 
и се дефинират топлинна енергия, топлообмен и 
топлина. Много важно е учениците да осмислят 
разликата между температура и топлинна енергия, 
както и че топлината е топлинна енергия, която се 
обменя при топлообмен. По време на урока могат 
да се разглеждат много примери от заобикалящата 
действителност и житейския опит на учениците . 
Учениците активно могат да се включват в беседа 
и да анализират с помощта на учителя различните 
случаи на топлообмен. По време на урока могат 
да се покажат и подходящи анимации, които са 
включени в електронните ресурси, и приложения 
на новите технологии в бита.  

Контрол
индивидуални отговори, наблюдаване на опити 

и анализиране на резултатите от тях, решаване на 
задачи в учебника и учебната тетрадка,извършва-
не и описание на опити в домашна среда 

Отговори на задачи
Учебник: стр. 23, зад. 2. Отговор: Полученото 

количество вода не може да има температура 
25°С, защото протича топлообмен и топлата вода 
отдава топлина на студената. Полученото количе-
ство вода ще има температура по-ниска от 22°С и 
по-висока от 12°С. 

Учебник: стр. 23, зад. 3. Отговор: Ако темпера-
турата на лапите на вълка е 38°С, то през зимата 
поради топлообмена между него и земята, тялото 
му много ще изстива. 

22

Вече знаете, че за да измервате правилно температурата 
на телата с термометър, трябва да създадете добър контакт 
между термометъра и тялото и да изчакате известно време. 
Освен това, когато искате да загреете вода, слагате чайника на 
горещия котлон. Когато искате да охладите напитка, в чашата 
добавяте няколко бучки лед (фиг.1). 

При всички тези случаи протича един и същ процес, който се 
нарича топлообмен. 

Топлинна енергия. Топлообмен8

Фиг. 1.

Радиаторът отдава топлина на тялото 
на котката

Фиг. 2. Бързите частици отдават част от енергията си на по-бавните

За да не се губи топлина 
при топлообмен, в домакин-
ствата все повече се налагат 
нов вид котлони. Те се нари-
чат индукционни. Принципът 
на работа на тези котлони е 
коренно различен от този на 
останалите. Те не се загряват, 
а се загрява директно съда, в 
който се приготвя храната.

Нещо повече

 Топлинна енергия. Топлообмен

Телата са изградени от огромен брой градивни частици, които се 
движат непрекъснато. Всяка градивна частица притежава енергия 
на движението. 

Общата енергия на движението на всички градивни частици на 
едно тяло се нарича топлинна енергия.
При контакт между две тела с различни темтератури по-бързо 

движещите се частици на тялото с по-висока температура отдават 
енергия на частиците на тялото с по-ниска температура. Така градив-
ните частици на студеното тяло увеличават своята енергия и започ-
ват да се движат по-бързо. Студеното тяло се нагрява. 

Този процес на предаване на енергия се нарича топлообмен. Той 
протича само от по-горещо към по-студено тяло и продължава, 
докато температурите на двете тела се изравнят (фиг. 2).

Топлинната енергия, която се предава при топлообмен, се нари-
ча топлина.

23

 Температура и топлинна енергия

Температурата на тялото показва колко бързо се движат градив-
ните частици. Тя не е енергия. Когато градивните частици се дви-
жат по-бавно, температурата на тялото е по-ниска. При по-висо-
ка температура частиците се движат по-бързо и тялото притежава 
по-голяма топлинна енергия (фиг. 3). 

Фиг. 4. 

Фиг. 3. Сравнение между температура и топлинна енергия

Ако напълним с чешмяна вода една кана и една чаша, темпера-
турата на водата в каната и в чашата е една и съща. Топлинната 
енергия на водата в каната обаче е много по-голяма от топлинната 
енергия на водата в чашата. Това е така, защото водата в каната 
има много повече молекули и тяхната обща енергия на движение е 
много по-голяма от тази на водата в чашата (фиг. 4). 

За да загреем водата в каната и водата в чашата до една и съща 
по-висока температура, ще установим, че трябва да загряваме во-
дата в каната по-дълго време в сравнение с тази в чашата (фиг. 5). 

Водата в каната ще поеме много повече топлина, отколкото во-
дата в чашата.

Помислете и отговорете:

1. Защо като налеем горещ чай в порцеланова чаша, тя се за-
грява след известно време?

2. В един съд смесваме две равни количества вода, едното с тем-
пература 12°С, а другото – 22°С. Може ли полученото количе-
ство вода да има температура 25°С? Защо?

3. През зимата температурата на лапите на вълка е около 0°С, 
а на тялото му е 38°С. Дискутирайте в часа значението на 
този факт за оцеляването на вълка през зимата. Опишете в 
тетрадките си  изводите, които направихте.

Фиг. 5

Скорост
на  

движение

Енергия
на  

движение

Температура

характеризира 
енергията  

на движение  
на градивните 

частици

Топлинна 
енергия

сборът от 
енергиите на 
движение на 
градивните 
частици на 

тялото

Една 
градивна  
частица

Тяло
(огромен брой  

градивни частици)

топлинна енергия
топлообмен
топлина 
Топлинната енергия е сбор 
от енерги ите на движе-
нието на всич ки градивни 
частици на едно тяло.
Топлообменът е процес, 
при който се обменя то-
плинна енергия.
Топлината е топлинната 
енергия, която се обменя 
при топлообмен.

  Вече научихте
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9.Топлопроводност
Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
топлопроводност

Основна дидактическа цел
Запознаване с явлението топло-

проводност като начин за пренася-
не на топлина в твърдите тела

Задачи
Учениците знаят и могат да
• извършват наблюдения и прос-

ти опити, свързани с различната 
топлопроводност на веществата

• правят сравнения и изводи от наблюденията 
и опитите

• разпознават и изброяват добри и лоши про-
водници на топлина

• дават примери за приложението на топлоизо-
латорите в бита и строителството 

Методи на преподаване и учене
беседа с демонстрации и провеждане на опити 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 24-25
2. учебна тетрадка – стр. 14
3. материали за демонстрация и извършва-

не на опити (метални, пластмасови и дървени 
пръчки или лъжици, термос, вата, парче стиро-
пор или тухла и др.)

4. ресурси в електронния вариант на учебни-
ка

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. 
Групирайте 
веществата

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. 
Топлопровод-
ност

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 3. 
Топлопровод-
ност

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, 
точно

анимирана 
схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки
След актуализация на знанията за топлообмен 

между две тела с различна температура внима-
нието на учениците се насочва към преноса на 
топлина в различните части на едно и също тяло. 
За целта е подходящо да се демонстра опитът от 
фиг. 1 в учебника. Той дава много добра наглед-
на представа как топлината постепенно се прена-
ся от по-топлия към по-студения край на метална 
пръчка. Така се стига до изясняване същността на 
явлението топлопроводност.

За свойствата на различните вещества да пре-
насят топлината различно (по-лесно или по-труд-
но) учениците имат познания от личния си опит. 
Всички знаят, че потопената в горещ чай лъжичка 
бързо се загрява, но не е така, ако лъжичката е 
пластмасова. Затова трябва да се даде възмож-
ност на децата да дават свои примери, да извърш-
ват опити, да правят сравнения и изводи.

Много важен акцент в урока е практическото 
приложение на топлопроводността в бита, в стро-
ителството и природата. Това предполага активно 
включване на учениците в беседа с многобройни 
примери, придружени с разглеждане на различни 
топлоизолационни материали, визуални изобра-
жения, схеми (напр. устройство на термос) и др.

Контрол 
Устна проверка. Оценка на участието в учеб-

ния час и решаването на задачите от учебника и 
учебната тетрадка. Качествено и цифрово оценя-
ване.

24

Топлопроводност9

Защо през зимата носим дебели и пухкави дрехи? 
Защо термосите запазват температурата на налятата 

в тях течност?
За да отговорим на тези въпроси, ще се запознаем с явле-

нието топлопроводност.

 Що е топлопроводност?

Върху метална пръчка с помощта на парафин 
са закрепени кабарчета (фиг. 1). Загряваме 
пръчката от единия Ӝ край. Постепенно па-
рафинът се разтопява и кабарчетата започ-
ват да падат. Най-напред падат тези, които са 
най-близо до нагретия край на пръчката, а след 
това последователно и всички останали. Това 
показва, че топлината, получена от пламъка на 
спиртната лампа, постепенно се пренася от го-
рещия към студения край на пръчката.

Пренасянето на топлина от по-топлите към по-студените части 
на едно тяло се нарича топлопроводност.

В по-топлите области на тялото градивните частици се движат 
по-бързо. При взаимодействието им с частиците от по-студените 
области те предават част от своята енергия. Така топлината посте-
пенно се пренася в цялото тяло.

 Еднаква ли е топлопроводността  
  при различни вещества?

Знаем, че за да не се изгорим, е по-добре да използваме дървена 
вместо метална лъжица при приготвяне на гореща храна (фиг. 2). 
Дървото провежда топлината по-трудно от метала.

Всички метали – мед, алуминий, сребро, желязо и др., са добри 
проводници на топлината. 

Дървото, стъклото, пластмасите са лоши проводници на топли-
на. Те имат малка топлопроводност. Веществата с малка топлопро-
водност наричаме топлоизолатори. 

Най-добър топлоизолатор е въздухът.

Фиг. 1

Фиг. 2.

Наблюдавайте опита

25

  Как се прави топлинна изолация?

За да намалим разходите на енергия за отопление на жилището 
ни, е необходимо то да има добра топлинна изолация. Това оз-
начава преносът на топлина към околната среда да е възможно 
най-малък. 

Ето защо прозорците на домовете се правят със стъклопакети. 
Стъклопакетът е съставен от две или повече стъкла със затворен 
между тях въздух. Добрите топлоизолационни свойства на въздуха 
и стъклото намаляват до голяма степен загубите на топлина. 

Всички материали, които имат пори и шупли, задържащи въз-
дух, са добри топлоизолатори. Затова в строителството широко се 
използват тухли, стъклена вата, стиропор и други подобни.

По същата причина, когато искаме да запазим по-дълго темпе-
ратурата на горещ чай или студен сок, ние го наливаме в термос. 

Термосът е съд с двойни стени, като въздухът между тях е раз-
реден (фиг. 3). 

Фиг. 3

Помислете и отговорете:

1. Кои вещества са добри и кои лоши проводници на топлина? 
Дайте примери.

2. В какъв съд ще приготвим 
по-бързо топло ястие – ме-
тален или керамичен?

3. Как овцата се предпазва от 
студа? Посочете и други 
животни, които се пред-
пазват по подобен начин.

4. Разгледайте внимателно жилището, в което живеете. Напра-
вете преценка може ли и как да се подобри топлинната му 
изолация.

Дебелият подкожен слой 
мазнина при китовете, тюле-
ните и други животни, обита-
ващи студените води на Север-
ния ледовит океан, служи за 
топлоизолатор и ги предпазва 
от студа.

Нещо повече

Разреденият въздух е още по-добър топлоизолатор от неразре-
дения. Опитайте се да обясните защо.

Дрехите, които носим, ограничават загубата на топлина от тя-
лото ни. Една дреха е толкова по-добър топлоизолатор, колкото 
повече въздух съдържа в себе си. Затова през зимата пухкавите 
вълнени дрехи са за предпочитане.

разреден
въздух

  Вече научихте

топлопроводност
Топлопроводност нари-
чаме предаването на то-
плина от по-топлите към 
по-студените части на 
едно тяло.
Различните вещества пре-
дават топлината различ-
но. Телата и веществата 
с малка топлопроводност 
наричаме топлоизолато ри. 
Топлоизолаторите имат 
ши роко приложе ние в 
строителството и в бита.
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10. Конвекция
Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
конвекция

Основна дидактическа цел
Запознаване с конвекцията като 

начин за пренасяне на топлина в 
течности и газове

Задачи 
Учениците знаят и могат да 
• извършват наблюдения, свърза-

ни с нагряване на течности и газове
• описват движението на въздуха и водата при 

нагряване и пренасянето на топлина чрез конвекция
• извличат информация от схеми и други изо-

бражения
• дават примери за конвекция в природата, 

обясняват образуването на ветровете и морските 
течения

• извършват опити в домашни условия и правят 
изводи от тях

Методи на преподаване и учене
беседа с демонстрации и провеждане на опити

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 26 – 27
2. учебна тетрадка – стр. 15
3. материали за демонстрация и извършване 

на опити (прозрачен огнеупорен съд с вода, хра-
нителен оцветител или калиев перманганат, 
нагревателен уред, хартиена спирала-върте-
лежка, която може да се върти под действие 
на издигащия се топъл въздух и др.).

4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

галерия: „Кой 
и защо използ-
ва вятъра?“

информационен
стимулира любопит-
ството, мотивира, 
надгражда знанията

С един поглед 
– бързо, лесно, 
точно

анимирана 
схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки
Учителят създава проблемна ситуация с по-

мощта на въпросите в началото на урока. След-
ва демонстрация на опита, представен на фиг. 1. 
Учениците наблюдават движението на оцветени-
те слоеве вода и с помощта на учителя стигат до 
обясняването му с температурното разширение на 
течността.

Важен момент в урока е изясняване значението 
на конвекцията в природата. Дава се възможност 
с помощта на подходящи схематични изображе-
ния (фиг. 3 и фиг. 4) учениците сами да обяснят 
образуването на ветровете. Осъществява се меж-
дупредметна връзка с географията.

За домашна работа се възлага на учениците да 
изпълнят един от двата опита, описани в края на 
урока (по избор), и да опишат резултатите в те-
традката си. 

Контрол 
Устна проверка, оценка на участието в учеб-

ния час, оценка върху изпълнението на експери-
мент в домашни условия
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Конвекция10

Наблюдавайте опита

Как от загретия  радиатор се стопля въздухът в цялата 
стая? 

Как от горещия котлон се затопля водата в тенджерата?
Защо, ако сме на брега на морето, през деня духа вятър 

от морето към брега, а вечер обратно?
В тези случаи става пренасяне на топлина чрез конвекция.

 Що е конвекция?

Наблюдаваното явление се обяснява с температурното разши-
рение на течността. Нагрятата вода се разширява, става по-лека и 
се издига нагоре. При контакта с по-студените слоеве тя им отдава 
топлина и се охлажда, след което отново се спуска надолу. Така 
чрез движението на отделните слоеве се извършва разпределяне на 
топлината в целия обем на течността.

Пренасянето на топлина чрез движението на слоеве течност или 
газ се нарича конвекция.

Конвекция на въздуха можем да наблюдаваме с опита на фиг. 2.
Когато поставим малка въртележка над горещ радиатор или печ-

ка, тя започва да се върти. Задвижват я издигащите се нагоре струи 
затоплен въздух. На мястото на издигащия се затоплен въздух идва 
по-студен. Ето защо, когато поставим нагревателния  уред възмож-
но най-ниско, въздухът в стаята се затопля най-добре. 

Понякога можем да ускорим конвекцията, като допълнително 
разбъркваме течността или газа с бъркалка, помпа или вентилатор. 
Такава конвекция се нарича изкуствена. Изкуствена конвекция из-
ползваме в централното отопление, при вентилаторните печки, при 
охлаждането на автомобилните двигатели и др.

Фиг. 1. Конвекция при течност

С помощта на капкомер внимател-
но пускаме малко количество хра-
нителен оцветител на дъното на 
прозрачен съд с вода (фиг. 1). От-
страняваме капкомера, като вни-
маваме да не се разбърква водата. 
След това загряваме съда отдолу. 
Ще видим как близо до дъното се 
образуват цветни струи. Те се из-
дигат нагоре, стигат до повърх-
ността, след това отиват към сте-
ните и отново се спускат надолу. 
Постепенно цялата вода се оцветя-
ва равномерно.

Фиг. 2. Конвекция на въздуха

27

Направете у дома с помощта на родителите си
 Налейте вода в чайник. Поставете малко под повърх-

ността на водата в чайника бързоварче и загрейте водата около 
2 минути. Изключете бързоварчето и сравнете температурата 
на водата от повърхността с тази от дъното на чайника. Обясне-
те защо водата не се загрява равномерно в целия обем? 

 Открехнете леко вратата на затоплена стая (фиг. 5). По-
ставете запалена свещ в долната, а след това в горната част на 
отвора на вратата. Обяснете защо в двата случая пламъкът на 
свещта се отклонява в различни посоки.

Помислете и отговорете:
1. Защо течностите и газовете обикновено се нагряват отдолу?
2. Как използваме конвекцията в домакинството? Дайте при-

мери.
3. Защо стаята се затопля по-бързо с вентилаторна печка, от-

колкото с радиатор?

Фиг. 5

 Конвекция в природата

Ветровете и океанските течения са пример за конвекция в при-
родата. Те имат важно значение за климата, тъй като чрез тях се 
пренасят големи количества топлина. 

Как се образува вятър?
Областите около Екватора получават повече топлина от Слън-

цето, отколкото тези в близост до Северния и Южния полюс. Топ-
лият въздух при Екватора се разширява и издига, движейки се в 
посока към полюсите (фиг. 3). На мястото на издигащия се топъл 
въздух идва хладен въздух, който се премества от полюсите към 
Екватора. Така се пораждат северните и южните ветрове. 

По бреговете на моретата се наблюдава така нареченият бриз 
(фиг. 4). Той се дължи на различното нагряване на въздуха над су-
шата и водата. С помощта на фигурата обяснете самостоятелно как 
се образува дневен и нощен бриз. Конвекцията има важно 

значение за температурна-
та регулация на нашето тяло. 
Значителна част от топлината, 
която човек обменя с околна-
та среда, се дължи на конвек-
цията.

Нещо повече

Фиг. 4. 

Фиг. 3. 

Дневен бриз Нощен бриз

  Вече научихте

конвекция

В течностите и газове-
те топлината се пренася 
чрез конвекция. Затопле-
ните слоеве се издигат 
нагоре, а на тяхно място 
се спускат по-студените.
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11. Топене и 
втвърдяване

 
Вид на урока
за нови знания
Нови понятия: температура на 

топене 
Основна дидактическа цел
Учениците да описват качест-

вено преходите между различните 
състояния на веществата

Задачи 
Учениците знаят и могат да 
• участват в беседа и описват 

различни наблюдения от жизнения 
си опит

•  работят с модели, макети, снимки на изучава-
ни обекти и процеси

• работят с учебника и в екип
• работят самостоятелно в работната тетрадка
• обосновават отговорите си
• решават задачи и отговарят на въпроси 
• правят изводи
• извършват и описват резултати от опити в до-

машна среда
Методи на преподаване: беседа, експеримент, 

мултимедийна презентация 

Учебно – методически ресурси
1. учебник – стр. 28 – 29
2. учебна тетрадка – стр. 16
3. материали за извършване на опитите
4. ресурси в електронния вариант на учебника

бикалящата действителност и бита на учениците. 
Така неусетно се навлиза в същността на урока и се 
дефинират явленията топене и втвърдяване. Мно-
го важно е учениците да осмислят новото понятие 
температура на топене, както и че температурата 
на втвърдяване е същата, както и температурата на 
топене. По време на урока могат да се разглеждат 
много примери от заобикалящата действителност и 
житейския опит на учениците. Учениците активно 
могат да се включват в беседа и да анализират с 
помощта на учителя изменението на топлинната 
енергия при топенето и втвърдяването. По време 
на урока могат да се покажат и подходящи анима-
ции, които са включени в електронните ресурси и 
приложения на новите технологии в бита.  

Контрол
индивидуални отговори, наблюдаване на опити 

и анализиране на резултатите от тях, решаване на 
задачи в учебника и учебната тетрадка, извършва-
не и описание на опити в домашна среда. 

Отговори на задачи
Учебник: стр. 29, зад. 1. а) При –40°С живакът 

е в твърдо състояние, а при –25°С – в течно, защо-
то неговата температура на топене е –39°С; стр. 
29, зад. 1. б) в твърдо състояние – олово, сребро, 
желязо; в течно състояние – вода, спирт, живак; 
стр. 29, зад. 1. в) не може, защото оловото се топи 
при 327°С, а среброто – при  961°С.

Учебна тетрадка, стр. 16, зад. 3. Отговор: 
Ако температурата на околната среда е по-ви-

сока от 0°С ледът получава необходимото количе-
ство топлина и се разтопява

Ако температурата на околната среда е по-
ниска от 0°С водата отдава необходимото количе-
ство топлина и се втвърдява (замръзва).
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През зимата температурите се понижават, започва да 
вали сняг, реките и езерата се покриват с лед. В топъл и слън-
чев зимен ден снегът и ледът започват да се топят (фиг. 1).

При определени условия от вулканите изтича лава, която 
се състои от  разтопена земна маса и минерали. Спускайки 
се по повърхността на Земята, лавата се втвърдява (фиг. 2).

Топене и втвърдяване11

Фиг. 1. Снегът се топи

Таблица 1

Вещество Температура  
на топене, °С

Олово 327

Спирт –114

Желязо 1538

Сребро 961

Живак –39

Лед 0

Фиг. 2. Лавата се втвърдява

 Топене

Явлението, при което веществата преминават от твърдо в течно 
състояние, се нарича топене.
Освен ледът могат да се топят металните руди в пещите на ме-

талургичните заводи, металите в пещите на металообработващите 
заводи, пластмасите в заводите за пластмасово производство и др. 
Веществата при определени условия  могат да се топят. 

В лабораторната работа „Измерване на температура“ вие имах-
те задача да измерите температурата на топящ се лед. Разгледайте 
попълнената таблица към зад. 2 в работната си тетрадка. Обсъдете 
с учителя и съучениците си как се променя температурата на леда, 
докато се разтопи напълно. Ще установите, че по време на топе-
нето на леда температурата му остава постоянна, а след като се 
разтопи напълно, температурата на водата се повишава.

Температурата, която остава постоянна при топене на вещество-
то, се нарича температура на топене.
В таблица 1 са показани температурите на топене на някои ве-

щества. 
Ако в камерата на хладилника оставим формата за лед, пълна с 

вода, след известно време водата ще се превърне в ледени кубчета. 

 Втвърдяване

Явлението, при което вещаствата от течно преминават в твърдо 
състояние, се нарича втвърдяване.
Опитно може да се докаже, че температурата на топене е същата 

като  температурата на втвърдяване.
Ледът се топи при 0°С, водата се втвърдява (замръзва) също 

при 0°С.
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В разгледания пример тази топлина се получава от човешкото тяло.

 Изменение на топлинната енергия  
 при топене и втвърдяване 

Топлинната енергия на твърдите тела е по-малка от тази на теч-
ностите, защото техните градивни частици се движат най-бавно. 
Затова, за да се разтопи едно твърдо тяло, то трябва да приеме то-
плина. По време на топенето температурата на тялото не се увели-
чава. Предадената на топящото се тяло топлина се изразходва за 
преодоляване на силите на привличане между градивните частици. 
Когато градивните частици увеличат своята енергия на движение-
то, скоростта им нараства. Веществото преминава в течно състоя-
ние. Тялото се разтопява (фиг. 3).

При втвърдяването веществото, което е в течно състояние, пре-
дава топлина на околната среда. Тогава енергията на движението 
на градивните частици намалява, те се приближават по-близо една 
до друга и се подреждат по определен начин. Силите на привлича-
не между градивните частици нарастват. Веществото преминава от 
течно в твърдо състояние. Течността се втвърдява.

 Приложение на топенето и втвърдяването

Топенето и втвърдяването се използват при добиване на метали 
от руди. Например в металургичните пещи се достига необходима-
та температура за топене на желязо. Вече знаете, че температурата 
на топене е характерна за всяко вещество. Ако обаче се прибавят 
различни примеси, тази температура може да се промени. Така на-
пример чрез прибавяне на готварска сол температурата на замръз-
ване на водата може да се понижи под 0°С.

Една от важните задачи, които решават учените, е да създават 
материали с все по-висока температура на топене. Такива матери-
али са необходими за облицоване на самолетите и космическите 
апарати, които силно се нагряват при движение в атмосферата. 

Помислете и отговорете:
1. Като използвате таблица 1, отговорете на въпросите: 

а) В какво състояние се намира живакът при –40°С и при 
–25°С?

б) Кои вещества при стайна температура (20°С) са в твърдо 
и кои са в течно състояние?

в) Може ли в оловен съд да се разтопи сребро? 
2. Защо през зимата, когато навали сняг, улиците се посипват 

със сол?

Фиг. 3. Топене и втвърдяване на 
водата

Вземете в ръка кубче лед.  Подръжте го известно време.  Кубчето 
ще се разтопи, но вашата ръка ще измръзне. 

ИЗВОД: За да протече топенето, е необходимо:
• да се достигне температурата на топене 
• да има постоянен приток на топлина

топене

втвърдяване

Направете опита

  Вече научихте
 температура на топене

При температурата на 
топене дадено вещество 
преминава от твърдо в 
течно състояние.
При топене твърдите 
тела приемат топлина, а 
при втвърдяване течно-
стите отдават топлина.
Всяко вещество има своя 
специфична температура 
на топене.
Температурата на топе-
не и температурата на 
втвърдяване са еднакви 
за дадено вещество.

Ресурс Вид Приложение
Задача 1. Разпознайте явле-
нията?

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. Топене и втвърдяване 
(въпроси във видео за водата)

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 3. Топене и втвърдяване 
(въпроси във видео за водата)

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 4.  Използвайте данни 
от таблица

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимирана 
схема

обобщение (ра-
бота със схема)

Състояния на 
веществата анимация онагледява

Методически насоки
Урокът започва с кратка актуализация на знани-

ята на учениците и задаване на подходящи въпроси 
от учителя, подобни на разгледаните в учебника. 
Могат да се разгледат и редица примери от зао-
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12. Изпарение, кипене 
и кондензация 

 Вид на урока
за нови знания

Основна дидактическа цел
Учениците да описват качест-

вено преходите между различните 
състояния на веществата 

 
Задачи 
Учениците знаят и могат да
• участват в беседа и описват 

различни наблюдения от жизнения 
си опит

• работят с модели, макети, сним-
ки на изучавани обекти и процеси

• работят с учебника и в екип 
• работят самостоятелно в работната тетрадка
• обосновават отговорите си
• решават задачи и отговарят на въпроси 
• правят изводи
• извършват и описват резултати от опити в до-

машна среда

Методи на преподаване
беседа, експеримент, мултимедийна презентация
 
Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 30 – 31
2. учебна тетрадка – стр. 17
3. материали за извършване на опитите
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. Изпарение, 
кипене, кондензация 
– въпроси във видео

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. Използ-
вайте данни от таб-
лица, за да решите 
задачата

интерактив-
на задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимирана 
схема

преговор и об-
общение (работа 
със схема)

Състояния на веще-
ствата анимация

онагледява то-
плинната енергия 
при изпарение и 
кондензация

Методически насоки
Урокът започва с кратка актуализация на 

знанията на учениците и задаване на подходящи 
въпроси от учителя, подобни на разгледаните в 

учебника. Могат да се разгледат и редица при-
мери от заобикалящата действителност и бита на 
учениците. Така неусетно се навлиза в същността 
на урока и се дефинират явленията изпарение и 
кондензация, както и от какво зависи бързината 
на изпарение. Много важно е учениците да осмис-
лят новото понятие температура на кипене, както 
и условията за протичане на кипенето. По време 
на урока могат да се разглеждат много пример-и 
от заобикалящата действителност и житейския 
опит на учениците. Учениците активно могат да 
се включват в беседа и в извършването на опити, 
както в часа, така и в домашна среда, да анализи-
рат с помощта на учителя изменението на топлин-
ната енергия при тези явления. По време на урока 
могат да се покажат и подходящи анимации, които 
са включени в електронните ресурси и приложе-
ния на новите технологии в бита.

Контрол
индивидуални отговори, наблюдаване на опити 

и анализиране на резултатите от тях, решаване на 
задачи в учебника и учебната тетрадка,извършва-
не и описание на опити в домашна среда.

Отговори на задачи
Учебна тетрадка, стр. 12, зад. 1. При 90°С во-

дата ще бъде в течно състояние, а спиртът – в га-
зообразно състояние. 

Учебна тетрадка, стр. 12, зад. 2. Изпарението 
става само от повърхността  на течността.

Различните течности се изпаряват различно. 
Капка олио се изпарява по-бавно в сравнение с 
капка вода. С повишаване на температурата изпа-
рението на течността протича по-бързо. При вет-
ровито време водата се изпарява по-бързо.
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Изпарение, кипене и кондензация12

Как изсъхват изпраните и прострени дрехи? Защо след 
дъжд в летен ден асфалтът изсъхва бързо?  

 Изпарение

От четвърти клас знаете, че водата се изпарява при всяка темпе-
ратура. Ако капнем няколко капки парфюм на дреха, много скоро 
капките ще изчезнат, а ароматът на парфюма ще остане. 

Явлението, при което веществата преминават от течно в газо-
образно състояние, се нарича изпарение.

Защо течностите се изпаряват? 
Молекулите се намират в непрекъснато движение. Знаем, че 

те притежават енергия на движението. Между тях обаче има сили 
на привличане, които удържат молекулите в течността. Някои от 
молекулите, които са на повърхността, могат да увеличат своята 
енергия на движение за сметка на околните молекули и да се от-
къснат от повърхността. Така те стават свободни и преминават в 
газообразно състояние. Течността обаче намалява своята топлинна 
енергия и изстива (фиг. 1).

Например, ако си капнем капка спирт на ръката, усещаме хлад 
при изпарението на спирта. Същото усещане имаме, когато изле-
зем от морето в горещ летен ден.

От какво зависи бързината на изпарение? 
1. Различните течности се изпаряват с различна бързина. Сами мо-

жете да установите, че капка вода се изпарява по-бавно от капка спирт. 
Капка олио обаче се изпарява много по-бавно от водата (фиг. 2). 

2. Изпарението протича само 
от свободната повърхност на 
течността и колкото по-голя-
ма е тази повърхност, толкова 
по-бързо става изпарението.

3. Знаете, че през лятото след дъжд асфалтът изсъхва много 
по-бързо, отколкото през есента или пролетта (фиг. 4). Това е така, 
защото с повишаване на температурата много повече молекули до-
биват необходимата енергия и се откъсват от течността, като пре-
минават в газообразно състояние.

4. Когато слушаме прогнозата за времето, често чуваме, че тем-
пературите ще се усещат като по-ниски, защото ще има силен вятър. 
Следователно, когато има вятър и въздухът се движи, той отнася 
по-бързо водните пари и изпарението се засилва. По същата причи-
на прането изсъхва много по-бързо при ветровито време. 

Фиг. 1.

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Направете опита
Налейте вода в малка чашка, например с вместимост 50 mL, и 
същото количество вода разлейте в голяма чиния. Оставете така 
водата едно денонощие. Ще установите, че след опита водата в чи-
нията почти се е изпарила, а тази в чашката – много малко (фиг. 3).

Олио

Вода

Спирт

Фиг. 2.
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 Кипене

В прозрачен топлоустойчив съд се налива чешмяна вода и се 
поставя на включен котлон. Във водата се потапя лабораторен 
термометър за отчитане на температурата. При повишаване на 
температурата на водата тя започва да се изпарява все по-бър-
зо. Когато температурата на водата достигне 100°С, от целия Ӝ 
обем започват да се образуват мехурчета пара, които се издигат 
на повърхността и се пукат. Водата започва да кипи. Температу-
рата по време на кипенето остава постоянна (фиг. 5).

Кипенето е изпарение, при което се образуват 
пари в целия обем на течността. Както при то-
пенето и тук, докато трае кипенето, температу-
рата на течността остава постоянна. Тази тем-
пература се нарича температура на кипене.
За да кипи една течност, нейните градивни 

частици трябва да увеличават своята енергия. За-
това течността по време на кипенето трябва да 
приема топлина, която отива за преодоляване на 
силите на привличане между молекулите, а не за 
повишаване на температурата. Ако притокът на 
топлина престане, спира и кипенето.

В таблица 1 са дадени температурите на кипе-
не на някои вещества.

  Кондензация

Забелязали сте, че в хладните сутрини по колите има роса. А как-
во е росата? Това са капки вода, които са се образували от водните 
пари, които се съдържат във въздуха. Ако върху чашата с горещ чай 
сложите чинийка, след малко тя ще се покрие с капчици вода. 

Явлението, при което веществата от газообразно състояние пре-
минават в течно, се нарича кондензация.
Защо парите се втечняват? 
Когато водните пари достигат по-студени повърхности, те от-

дават топлина, градивните частици губят от своята енергия на дви-
жение и скоростта им намалява. Частиците започват да се движат 
по-бавно и силите на привличане между тях нарастват. Парите се 
превръщат в течност.

Вещество Температура 
на кипене, °С Вещество Температура 

на кипене, °С

Вода 100 Спирт 78

Олио 300 Бензин 150

Олово 1750 Живак 357

Помислете и отговорете:
1. Какво трябва да направите, за да изстине бързо чаят? Защо?
2. Въздухът се охлажда след дъжд през лятото. Защо?
3. Защо е опасно да стоите с мокри дрехи?
4. Защо през зимата хората, които носят очила, при влизане 

в топла стая си свалят очилата и започват да ги бършат с 
кърпичка?

Нещо повече
Има вещества, които могат 

от твърдо състояние да пре-
минат направо в газообразно. 
Например голяма част от аро-
матизаторите, които ползваме 
в домовете си, съдържат ве-
щества, които се изпаряват от 
твърдо състояние, без да пре-
минават в течно.

Фиг. 5.

Таблица 1

Наблюдавайте опита

  Вече научихте
температура на кипене
кондензация

При изпарение вещества-
та преминават от течно в 
газообразно състояние.
Кипенето е изпарение от 
целия обем на течността.
При кондензацията ве-
ществата преминават от 
газообразно в течно със-
тояние.
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13. Значение на 
топлинните явления

 
Вид на урока
дискусия (практическа дейност)

Нови понятия
В този урок учениците обогатя-

ват своя речников фонд с понятия 
като топлинни машини, топлинно 
замърсяване, топлофикация

Основна дидактическа цел
Учениците да дискутират с при-

мери значението на топлинните 
явления за природата, бита и тех-
никата

 
Задачи
Учениците знаят и могат да
• участват в предварителна подготовка 
• събират данни по дискутираната тема 
• работят с учебника и други материали
• работят в екип с разпределени дейности
• работят самостоятелно в работната тетрадка
• обосновават отговорите си и защитават по-

зицията си
• правят изводи

Методи на преподаване
беседа, анализ, дискусия, исторически подход 

в науката, мултимедийна презентация 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 32 – 33
2. учебна тетрадка – стр. 18 – 19
3. учебно-помощни материали и други ресурси
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Работен лист 4.1 бланка (лист) за работа на ученика улеснява организацията на учебния час;

за портфолио
За великите учени (Джеймс Уат) информационен текст за четене с разбиране
Задача 1. Какво научих за Дж. Уат интерактивна задача работа с кратък научен текст
Задача 2. Какво научих за Дж. Уат интерактивна задача работа с кратък научен текст
Статия „Топлинните явления и тех-
нологичното им приложение“ информационен улеснява организацията на учебния час и 

предварителната подготовка на учениците
Работен лист 4.2 бланка (лист) за работа на ученика улеснява организацията на учебния час;

за портфолио
Статия „Топлинното замърсяване“ информационен улеснява организацията на учебния час и 

предварителната подготовка на учениците
Работен лист 4.3 бланка (лист) за работа на ученика улеснява организацията на учебния час;

за портфолио
Статия „Възможности за решаване 
на екологични проблеми“ информационен улеснява организацията на учебния час и 

предварителната подготовка на учениците

Методически насоки
Урокът изисква предварителна подготовка, за 

която учителят трябва да разпредели екипите и 
задачите, които ще изпълняват учениците, като се 
съобрази с техните предпочитания. По време на 
урока могат да се проектират на екран въпроси-
те, които ще се дискутират от трите екипа. Много 
важно е учениците максимално самостоятелно да 
поставят разглежданите въпроси, да анализират 
и дискутират както ползите, така и проблемите, 
които възникват от развитието на технологичната 
революция. Могат да се разгледат и редица при-
мери от заобикалящата действителност и бита на 
учениците. По време на урока могат да се показват 
и подходящи анимации, които са включени в елек-
тронните ресурси, както и презентации, разрабо-
тени от учениците по дискутираните въпроси. 

Контрол
индивидуални отговори, активно участие в 

предварителната подготовка и в дискутираните 
въпроси, представяне и участие в презентации, 
работа в работната тетрадка
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Значение на топлинните явления13

 Предварителна подготовка за урока

• Под ръководството на учителя формирайте три екипа според 
предпочитанията си.

• В екипа разпределете помежду си подготовката на въпросите 
от вашата задача, които ще се дискутират.

• Всеки екип може да си избере един или няколко говорители 
по дискутираните проблеми.

КАК се дискутира?

Предварително подгответе кратко изложение по разглежда-
ния проблем, което може да подкрепите с изображение, схема или 
модел.

Представете вашата позиция до 3 минути.
Внимателно изслушвайте и останалите участници в диску-

сията.
Правете коментар или допълнение към изложението на дру-

гите участници доброжелателно и открито.

ПЪРВИЯТ ЕКИП има задача да проучи и събере информация по 
темата Топлинните явления и технологичното им приложение.  
Значението на топлинните машини за развитието на индус-
трията

Топлинни машини – машините, при които топлината се изпол-
зва за извършване на работа:

Парни машини – машини, които се задвижват чрез пара, полу-
чена от загряване на вода. Такива са парните локомотиви, парните 
турбини, парните цилиндри и др. 

Двигатели с вътрешно горене – това са моторите на автомоби-
лите, тракторите, танковете и др. При тях също топлината се пре-
връща в работа, но принципът на действие е различен от този на 
парните машини. 

Реактивни двигатели – нов тип топлинни двигатели. 

Въпроси за дискусия

Каква е ролята на парните машини за развитието на икономи-
ката?

Каква е ролята на шотландския механик Джеймс Уат за усъвър-
шенстване на  парната машина?

Кога се появява идеята за първите двигатели с вътрешно горене?
Какви са предимствата на тези двигатели пред парните двига-

тели? 
Как работят реактивните двигатели и къде намират приложение? 

Дискусия

    В този час:

• ще се учите да работите в 
екип и да участвате в дис-
кусия
• ще затвърдите и обогати-
те знанията си за топлин-
ните явления и технологич-
ното им приложение
• ще дискутирате как може 
да се намали отрицателно-
то въздействие на топлин-
ните явления върху приро-
дата

Този  урок изисква  
по-продължителна  

предварителна подготовка

Джеймс Уат
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Принципно устройство на хибридни 
автомобили

 Вече мога  
 

 да търся информация от 
различни източници

 да отделям най-важното 
за разглеждания проб-
лем

 да работя в екип и да 
участвам в дискусия

 да дискутирам значе-
нието на топлинните 
явления и технологич-
ното им приложение за 
човека и природата

топлинни машини. Извър-
шват работа, като изпол-
зват топлина.

топлинно замърсяване. 
Раз сейване на топлина в 
околната среда.

парников ефект. Води до 
повишаване на темпера-
турата на Земята подобно 
на парник. 

топлофикация. Централ-
но снабдяване с топли-
на от топлоелектрическа 
централа.

Речник

 В края на урока направете изводи, след като отговорите 
 на въпросите:

1. Какво е значението на топлинните явления за бита на хората и  
развитието на технологиите?
2. Как се намалява топлинното замърсяване?

електромотор

контрол на 
задвижването

акумулатори

двигател 
с вътрешно 

горене

генератор
резервоар
за гориво

газ

соларен панел

Соларна система за  
осигуряване на топла вода 
и отопление за дома  
и за търговски обекти

водосъдържател

студена водаотопление
топла вода

ВТОРИЯТ ЕКИП има задача да проучи и събере информация на 
тема Топлинното замърсяване и въздействието му върху при-
родата

Топлинното замърсяване е процес, при който в околната среда 
се разсейва топлина, в резултат от изгарянето на гориво. За една 
година в света се изгарят 5 милиарда тона въглища, 3,2 милиарда 
тона нефт и се освобождават огромни количества топлинна енер-
гия. За периода 1906 – 2005 е установено повишаване на средната 
глобална температура в близост до земната повърхност приблизи-
телно с 1°C.

Въпроси за дискусия

Какви са причините за непълно използване на топлинната енер-
гия и разсейването Ӝ в околната среда: 

а) при топлоелектрическите централи (ТЕЦ)
б) при атомните електроцентрали (АЕЦ)
Как влияе загряването на водите на водните басейни върху жи-

вите организми, които живеят в тях?
Какво представлява „парниковият ефект“, който води до пови-

шаване на температурата на цялата Земя? 

ТРЕТИЯТ ЕКИП има задача да проучи и събере информация за 
възможности за решаване на екологичните проблеми, свърза-
ни с топлинното замърсяване

Въпроси за дискусия

Какви нови двигатели се разработват с цел все по-малко замър-
сяване на околната среда?

Как се развива използването на слънчевата енергия и преобра-
зуването Ӝ в електрическа? 

Развиват ли се нови технологии за намаляване на топлинното 
замърсяване?

Как топлофикацията довежда до намаляване замърсяването на 
околната среда?
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14. Тела и вещества. 
Топлинни явления

Вид на урока: обобщение 

Нови понятия
Затвърдяват се всички понятия, 

въведени в предишните уроци

Основна дидактическа цел
 Учениците да обобщят и зат-

върдят знанията си за телата и ве-
ществата; да разискват преходите 
между състоянията на телата и ве-
ществата; да се учат да подреждат 
основните понятия, характеристи-
ки, явления в схеми и таблици

Задачи
Учениците знаят и могат да 
• събират данни по изучените теми 
• структурират знанията си
• работят с учебника и други материали
• работят в екип с разпределени дейности
• работят самостоятелно в работната тетрадка, 

като попълват таблици и схеми
• обосновават отговорите си
• правят изводи
Методи на преподаване
беседа, анализ, дискусия, исторически подход 

в науката, мултимедийна презентация
 
Учебно – методически ресурси 
1. учебник – стр. 34 – 35
2. учебна тетрадка – стр. 19
3. учебно-помощни материали и други ресурси
4. могат да се използват ресурсите, включе-

ни в преговаряните уроци в двете теми  по пре-
ценка на учителя.

 
Методически насоки
Урокът изисква предварителна подготовка, за 

която учителят трябва предварително да поста-
ви задачите, които ще изпълняват учениците. По 
време на урока могат да се проектират на екран 
въпросите, които ще се обсъждат по двете глобал-
ни теми. Много важно е учениците максимално 
самостоятелно да анализират и дискутират изуча-
ваните явления и процеси, както и тяхното физич-
но обяснение. Много важно е да се говори точно 
и научно вярно, като се има предвид възрастта на 
учениците и тяхната подготовка. Могат да се раз-

гледат и редица примери от заобикалящата дейст-
вителност и бита на учениците. По време на урока 
могат да се показват и подходящи анимации, кои-
то са включени в електронните ресурси, както и 
презентации, разработени от учениците.

 
Контрол
индивидуални отговори, активно участие в 

предварителната подготовка и в разглежданите 
въпроси, представяне и участие в презентации, 
работа в работната тетрадка, структуриране на 
знанията
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Обобщение

Тела и вещества. Топлинни явления14

Всички сме свидетели, че научните открития все по-бър-
зо навлизат в нашия живот. Знанията за телата и веще-
ствата помагат на хората да създават нови материали, да 
подобряват условията на живот, да търсят нови решения 
за опазване на околната среда.

 Предварителна подготовка за урока:

• Разгледайте таблиците към урока под ръководството на учи-
теля.

• Прочетете внимателно въпросите към задачите.
• Направете справка с учебника, ако имате нужда.
• Обсъдете поставените задачи със съучениците си под ръко-

водството на учителя.

  Задача 1. Припомнете си строежа и състоянията на вещес-
т вата и как определят свойствата на телата. 
Сравнете температурата с топлината. Попълне-
те схемата на фиг. 1 в работната тетрадка.

Въпроси за обсъждане:

1. Кои са градивните частици на веществата? 
2. Опишете строежа и състоянията на веществата чрез движе-

нието на градивните частици и силите между тях.
3. Кое явление доказва движението на градивните частици и на-

личието на празни пространства между тях?
4. Кои са основните свойства на телата? Опишете как се измер-

ват.
5. Какво е температура и как се измерва? Опишете различните 

термометри и как се работи с тях?
6. Какво е топлинна енергия и топлина? Каква е разликата меж-

ду температура и топлина?
7. Кои явления потвърждават предаването на топлина между 

градивните частици?

  Задача 2. Опишете явленията, които настъпват, когато те-
ла та и веществата преминават от едно състояние 
в друго. Попълнете таблицата на фиг. 2 в работ-
ната тет радка. 

Въпроси за обсъждане:

1. Какво е характерно за температурата на телата при преход от 
едно състояние в друго?

2. Как се изменя топлинната енергия на телата при преминаване 
от едно състояние в друго?

3. Какви приложения на тези явления можете да опишете?

    В този час:

• ще преговорите и обоб-
щите знанията си за телата 
и веществата
• ще опишете основните 
свойства на телата, като ги 
свържете със строежа на 
веществата
• ще разисквате преходи-
те между състоянията на 
телата и веществата
• ще се научите да подреж-
дате основните понятия, 
ха рактеристики, явления в 
таблици

Не забравяйте

В учебника не се 
пише. Работете в 
тетрадките си.
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Фиг 2. Преходи между състоянията на телата и веществата

Явления Характерна
температура

Изменение
на топлинната енергия Приложение

Топене Температура на топене

Втвърдяване

Изпарение

Кипене

Кондензация

Вещества

Сравнение между 
температура и топлина

Топлинна енергия
(топлина)

Предаване 
на топлина

Строеж 
на веществата

Градивни частици

ТемператураИзмерване 

Движение и сили 
между тях

Явлението

Температурно 
разширение и свиване

Състояние 
на веществата

Тела

Твърдо Течно Газообразно

Свойства 
на телата

Фиг. 1. Тела и вещества. Температура 
и топлина



15. Разпространение на 
светлината

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
отражение

Основна дидактическа цел
Запознаване с праволинейното 

разпространение на светлината

Задачи
Учениците знаят и могат да
• дават примери за тела, които 

излъчват собствена светлина 
• извършват наблюдения и опити, свързани с 

разпространението на светлината 
• описват с лъчи праволинейното разпростра-

нение на светлината и пренасянето на енергия
• извличат информация от изображения
• работят самостоятелно в учебната тетрадка

Методи на преподаване и учене
беседа с провеждане на опити и наблюдения, 

самостоятелна работа в учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 38 – 39
2. учебна тетрадка – стр. 20
3. материали за извършване на опити (из-

точници на светлина, парчета картон с проби-
ти отвори, конци и др.)

4. ресурси в електронния вариант на учебника

Методически насоки
Като мотивация за изучаване на темата може 

да се използва голямото значение на светлината 
за нашето ежедневие и за живота на Земята.

Чрез въпроса Откъде идва светлината? се 
изяснява, че някои тела имат свойството да из-
лъчват собствена светлина. Тях наричаме източ-
ници на светлина.

Учениците могат лесно да стигнат до извода 
за праволинейното разпространение на светли-
ната, след като направят простите за изпълнение 
опити, описани към фиг. 3 в урока.

За да усвоят по-добре понятието светлинен 
лъч, може да им се възложи самостоятелна рабо-
та върху зад. 3 от учебната тетрадка.

Фактът, че светлината носи енергия, се из-
яснява с подходящи примери от жизнения опит 
на учениците. Чрез фиг. 5 се създава предста-
ва за неравномерното разпределение на слън-

чевата енергия върху 
земната понърхност. 
То ва ще подпомогне 
по-нататъш ното разби-
ране на причината за 
съществуването на го-
дишни сезони.

Контрол
Устна проверка, оцен-

ка на участието в учеб-
ния час, оценка върху 
изпълнението на екс-
перимент
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Направете опитите

Разпространение на светлината15

Без светлина животът на Земята е невъзможен. Тя  има 
голямо значение за растенията, животните и хората.

 От къде идва светлината?

Земята получава светлина от Слънцето. Светлина излъчват и 
всич ки звезди, лампата, горящата свещ, огънят, екранът на компю-
търа и мобилния ни телефон.

Телата, които излъчват светлина наричаме източници на свет-
лина (фиг. 1).

За да създават светлината, която излъчват, източниците на свет-
лина използват енергия. Например лампата и екранът на компютъ-
ра превръщат електрическата енергия в светлинна.

 Как се разпространява  светлината?

Може би ви се е случвало по време на разходка в гората да на-
блюдавате картина като тази на фиг. 2. Тя показва, че слънчевата 
светлина се разпространява по права линия. 

Фиг. 1. Източници на светлина

Фиг. 2

1. В три парчета картон пробийте отвори. Поставете ги пред све-
теща лампа, както е показано на фиг. 3а и наблюдавайте. Свет-
лина не се вижда.

2. Леко преместете картоните, така че да започнете да виждате 
светлината на лампата (фиг. 3б). 

3. Ако прекарате конец от лампата до окото на наблюдателя, ко-
нецът ще мине през трите отвора по права линия (фиг. 3в).

ИЗВОД: Светлината се разпространява праволинейно.

а) Фиг. 3 в)б)
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Нещо повече
Някои животни и гъби също 

излъчват собствена светлина. 

Светеща гъба

Лазерите са мощ  ни източ-
ници на светлина.Тяхната свет-
линна енергия е концентрирана 
в много малка област. Затова с 
лазери могат да се правят пре-
цизни хирургически операции, 
да се режат метали и др.

Внимание! Ако лазерна свет -
лина попадне директно в очите 
ви, можете да загубите зрение-
то си.

Слънце

Помислете и отговорете:

Праволинейното разпространение на светлината може да се 
изобрази със светлинни лъчи. Светлинният лъч е права линия със 
стрелка, която показва посоката на разпространение на светлината 
(фиг. 4).

  Пренасяне  на енергия

Знаем, че под действие на слънчевите лъчи телата се нагряват. 
Това усещаме най-добре, когато сме на плажа. От получената то-
плина кожата ни дори може да изгори, ако не внимаваме. Светлина-
та, излъчвана от запаления огън също нагрява телата. 

Това означава, че светлината пренася енергия. 
Слънчевата енергия има голямо значение за живота на Земята. 

Но поради кълбовидната форма на планетата тя се разпределя не-
равномерно върху земната повърхност. Енергията, носена от даден 
сноп светлинни лъчи, в близост до полюсите се разпределя върху 
по-голяма площ, а на Екватора – върху по-малка площ (фиг. 5). За-
това близо до полюсите земната повърхност се загрява по-слабо, 
отколкото на Екватора.

1. Дайте примери за източници на свет-
лина. 

2. Кое свойство на светлината илюстри-
ра фиг. 6.

3. Ако стоим дълго на плажа, рискува-
ме да получим топлинен удар. Откъде 
идва прекомерната топлина, която по-
лучава тялото ни в този случай? Фиг. 6

Фиг. 5

Фиг. 4

Светлинен 
сноп

Светлинен 
лъч

  Вече научихте

 Източник на светлина е 
тяло, което излъчва соб-
ствена светлина.

 Светлината се разпрос-
транява праволинейно.

 Светлината пренася енер -
гия.

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. Разпростра-
нение на светлината интерактивна задача самостоятелна работа и контрол

Задача 2. Разпознайте 
източниците на светлина интерактивна задача самостоятелна работа и контрол

Галерия Светещи 
животни информационен стимулира любопитството, мотивира, 

надгражда  към рубрика „Нещо повече“
Разпространение на 
светлината информационен онагледява разпространението на свет-

лината
За какво се използват 
лазерите? информационен стимулира любопитството, мотивира, 

надгражда  към рубрика „Нещо повече“
С един поглед – бързо, 
лесно, точно анимирана схема преговор и обобщение 

(работа със схема)
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16. Явления при 
разпространението на 
светлината

Вид на урока
за нови знания

Нови   понятия
отражение

Основна дидактическа цел
Запознаване с явленията отра-

жение на светлината и образуване 
на сянка

Задачи 
Учениците знаят и могат да 
• извършват наблюдения и опити, свързани с 

разпространението и отражението  на светлината 
• описват с лъчи отражението на светлината и 

образуването на сянка 
• разграничават тела, които светят със собстве-

на светлина и с отразена светлина
• обясняват образуването на сянка с праволи-

нейното разпространение на светлината
• извличат информация от чертежи, схеми и 

други изображения

Методи на преподаване и учене
беседа с провеждане на опити и наблюдения, 

фронтална и самостоятелна работа 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 40 – 41
2. учебна тетрадка – стр. 21
3. материали за извършване на опити (източ-

ници на светлина, парчета картон с пробити от-
вори, книга, топка или други непрозрачни тела)

4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение

Задача 1. 
Отражение

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. Получава-
не на сянка

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 3. Явления 
при разпростране-
нието на светлината

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимирана 
схема

преговор и об-
общение (работа 
със схема)

Методически насоки
В по-голямата си част урокът е базиран върху 

фронтална и самостоятелна практическа работа. 
За пълноценното му провеждане е необходимо да 
се използва добре затъмнено учебно помещение.

Последователно се изпълняват описаните в 
учебника опити, чрез които се изясняват усло-
вията за видимост на обкръжаващите ни тела. 
Обектите, които не излъчват собствена светлина, 
можем да виждаме благодарение на отражението 
на светлината. Те са видими за нас само когато 
отразената от тях светлина попада в очите ни. 

Съгласно предвиденото в учебната програма 
тук не се дава точно научно определение на яв-
лението отражение. По същество то представлява 
промяна на посоката на разпространение на свет-
лината на границата между две различни оптични 
среди, при което светлината се връща в първата 
среда. Добра нагледно-образна представа за това 
се създава чрез аналогията с отскачаща топка.

Образуването на сянка е добре познато от жи-
тейския опит на учениците. С помощта на подхо-
дящ чертеж трябва да стане ясно, че причина за 
образуването на сянка е праволинейното разпрос-
транение на светлината. Това разбиране ще под-
помогне по-нататък изучаването на слънчевите и 
лунни затъмнения.

За домашна работа е добре да се възложи за-
бавна игра със сенки (практическата задача, опи-
сана в края на урока).

Контрол
Устна проверка, оценка на участието в учеб-

ния час, оценка върху изпълнението и представя-
нето на резултатите от извършени опити
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Явления при разпространението на светлината16

И Слънцето, и Луната светят. Каква е 
разликата в тяхното светене? 

При какви условия виждаме предметите 
около нас?

Когато светлинен лъч срещне повърхността на тяло, той отскача 
от нея подобно на топка от стена (фиг. 2). Казваме, че лъчът се е 
отразил.

Промяната на посоката на разпространение на светлината при 
среща с повърхността на тяло се нарича отражение.

Когато светлинните лъчи се отразяват от гладка (огледална) по-
върхност, те имат точно определена посока (фиг. 3а). При отраже-
ние от грапава повърхност лъчите се разсейват във всички посоки 
(фиг. 3б).  Повечето предмети около нас имат грапава повърхност 
и отразяват светлината във всички посоки.

Направете опитите

1. Поставете парче картон между 
светеща лампа и окото си. Излъч-
ваната от лампата светлина не се 
вижда, защото картонът не поз-
волява тя да достига до окото ви.

2. Пробийте картона и погледнете 
през отвора. Сега  светлината на 
лампата се вижда.

ИЗВОД: За да виждаме даден източник на светлина (лампа, горяща 
свещ, звезда и др.), трябва излъчваната от източника светлина да 
попада в очите ни.

Фиг. 1. Схема на опитите

Фиг. 2

Фиг. 3 а) б)

 Кога виждаме даден източник на светлина?

 Отражение на светлината
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Направете опитите

  При какви условия виждаме заобикалящите ни предмети?

1. В тъмна стая поставете на 
маса предмет, например кни-
га. При угасена лампа кни-
гата не се вижда. Върху нея 
не попада светлина.

2. Светнете лампата. Сега виж-
дате книгата, защото тя от-
разява падащата върху нея 
светлина и част от отразена-
та светлина попада в очите 
ви (фиг. 4).Фиг. 4. 

ИЗВОД: За да виждаме даден предмет, трябва отразената от 
него светлина да стига до очите ни.

Помислете и отговорете:
1. Как виждаме всяко от изброените тела: звезда, стена, запа-

лена лампа, горяща свещ, молив?
2. Защо всички ученици в класната стая могат да виждат това, 

което учителят пише на дъската?
3. Коя е причината за образуване на сянка?

Сянката е област зад непрозрачно тяло, в която не проникват     
светлинни лъчи. 
Ето защо, когато сме в зоната на сянката и гледаме към източни-

ка на светлина, ние не можем да го видим.

В затъмнена стая поставете топка на пътя на светлината, из-
лъчвана от проекционен апарат или джобно фенерче. Светли-
ната не може да премине през топката и на стената се наблю-
дава тъмна област – сянка (фиг. 5). Ако светлинните лъчи не 
бяха праволинейни, те биха заобиколили топката и тогава не 
би се образувала сянка.

Луната свети с отразената 
слънчева  светлина.

  Образуване на сянка

Фиг. 5. Образуване на сянка

Направете опита

Луна
Слънце

Земя

Земя

Луна

Слънце

Направете у дома

Позабавлявайте се с игра 
на сенки. Имате нужда от 
празна стена и светеща нощ-
на лампа или фенерче. По-
ставете пред лампата ръцете 
си така, както е показано на 
фиг. 6. Ще получите интерес-
ни фигури. Защо, ако вклю-
чим друга лампа, сенките из-
бледняват или изчезват?

Фиг. 6

  Вече научихте
 отражение

 Благодарение на отра-
жението на светлината 
можем да виждаме обек-
тите, които не излъчват 
собствена светлина. Те са 
видими, когато отразена-
та от тях светлина попада 
в очите ни.

 Поради праволинейното 
разпространение на свет-
лината зад непрозрачни-
те тела се образува сян-
ка. Сянката е област, в 
която няма светлина.
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17.  Планетите в 
слънчевата система

Вид на урока
за нови знания

Основна дидактическа цел
Усвояване на знания за плане-

тите от Слънчевата система

Задачи
Учениците знаят и могат да 
• извличат информация от таб-

лици и изображения
• сравняват планетите от земна-

та група и газовите гиганти по спе-
цифични характеристики 

• правят структурирано описание на планета, 
като използват обобщен план

• работят самостоятелно и в екип

Методи на преподаване и учене
беседа с мултимедийна презентация, екипна и 

самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 42 – 43
2. учебна тетрадка – стр. 22
3. мултимедийна презентация за планетите 

за Слънчевата система
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Слънчева система информационен
онагледяване 
и надграждане 
на знанията

Задача 1. Използ-
вайте данни 
от таблицата, за да 
решите задачата

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа 
и контрол

Размери на 
звездите информационен онагледяване на 

урока

Подреди планетите интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа 
и контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимирана 
схема

преговор и 
обобщение 
(работа със 
схема)

Методически насоки
В голямата си част урокът се основава на пред-

ходни знания, които учениците имат от изученото 
в IV клас, от книги, от медии и интернет.

Учителят организира и структурира беседа с 
учениците така, че да се стигне до главната цел – 
разделяне на планетите в две основни групи в за-
висимост от специфични характеристики (отстоя-
ние от Слънцето, размери, маса, състав, наличие 
на спътници и пръстени и т.н.). Важно е ученици-
те да се включат активно в съпоставянето на да-
нните от таблицата в урока и формулирането на 
съответни изводи.

За изгражадане на полезни умения за учене 
(ползване на информация от различни източни-
ци, отсяване и структуриране на същественото) 
е добре да се възложи екипно или индивидуално 
проучване на планета по избор. Изпълнението на 
тази проектна задача може да бъде представено 
пред съучениците в предстоящия семинарен урок 
за Земята и Слънчевата система.

Контрол
Устна проверка, оценка на участието в учеб-

ния час, оценка върху изпълнението на самостоя-
телна и екипна работа
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Планетите в Слънчевата система17

От изученото в 4. клас знаете, че нашата планета – Зе-
мята, обикаля около Слънцето. Кои други небесни тела се 
движат около Слънцето?

 Слънчева система

Разгледайте фиг. 1.

Фиг. 1. Планетите  
в Слънчевата система  
и техните орбити

Слънцето е най-голямото по размери тяло в Слънчевата сис-
тема. То представлява гигантско нажежено кълбо, което излъчва 
огромно количество светлина. 

Небесните тела като Слънцето, които имат много висока темпе-
ратура и светят със собствена светлина, се наричат звезди.

Около Слънцето обикалят осем планети – Меркурий, Венера, 
Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 

Планетите са небесни тела, които не светят със собствена 
светлина, а отразяват светлината на Слънцето. Те обикалят около 
Слънцето по орбити, близки до окръжности.

Всички планети с изключение на Меркурий и Венера имат спът-
ници (луни), които се движат по орбити около тях.

Слънчевата система се състои от Слънцето и всички небесни 
тела, които обикалят около него.

 По какво се различават планетите?

Разгледайте таблицата, в която са дадени основни характерис-
тики на планетите. Коя от планетите е най-близо до Слънцето и 
коя – най далече? Коя е най-голяма по размери и коя – най-малка? 
По какво още се различават планетите?

Нещо повече
В обема на Слънцето биха 

се събрали повече от милион 
пла нети като Земята. Масата 
на Слънцето е 750 пъти по-го-
ляма от масата на всички пла-
нети, взети заедно.

М
ер

ку
ри

й

Неп
ту

н

Ура
н

Сат
ур

н

Ю
пи

те
р

М
ар

с

Зе
мя

Вен
ер

а

Слънце
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По своите характеристики – разстояние до Слънцето, размери, 
маса и др., планетите се разделят на  две основни групи:

– планети от земната група – Меркурий, Венера, Земя, Марс. 
Те се намират близо до Слънцето и имат малки размери и малки 
маси. Повърхността им е твърда, със скалиста структура. Имат 
малко на брой или изобщо нямат спътници.

– газови гиганти – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Те са 
по-отдалечени от Слънцето, имат големи маси и големи размери. 
Състоят се предимно от газове и нямат твърда повърхност. Око-
ло тях обикалят многобройни спътници. Планетите гиганти имат 
и пръстени, съставени от скали и лед. Най-лесно се наблюдават 
пръстените на Сатурн.

 
Малки планети Планети гиганти

Меркурий Венера Земя Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун
Разстояние  
до Слънцето
(млн. км)

60 110 150 230  780 1400  2900 4500

Време за една 
пълна обиколка 
около Слънцето

88 
денонощия

225 
денонощия

1 година 
(365 

денонощия)
1,8 

години
12

години
 30

години
84

години
165

години

Диаметър (км) 4900 12 100 12 700 6800 143 000  121 000 51 000 49 100
Маса
(сравнена с  
масата на Земята)

0,05 0,8 1 0,1 318 95  15 17

Брой спътници  0 0 1 2 67 62 27 14

Помислете и отговорете:
1. Какво представлява Слънчевата система?
2. Коя планета „пътува“ най-дълго по своята орбита и коя – 

най-кратко? Сравнете времето за тяхното орбитално движе-
ние с това на Земята. (Използвайте данни от таблицата 
по-горе.)

3. Защо на планетите от земната група е по-топло, отколкото 
на планетите гиганти?

4. Изследователска задача: Изберете планета от Слънчева-
та система. Съберете информация за нея от интернет и я 
представете на съучениците си.

За да ви бъде по-лесно, при описанието на планетата 
използвайте следния обобщен план:
– Отстояние от Слънцето (къде се намира спрямо Слън-

цето и останалите планети?)
– Маса и размери (към коя група принадлежи избраната 

от вас планета?)
– Природни условия (каква е температурата Ӝ, има ли 

твърда повърхност, има ли атмосфера и хидросфера?)
– Спътници и пръстени (притежава ли такива вашата 

планета?)

  Вече научихте

 Слънчевата система 
включ ва в състава си ед-
на звезда, осем планети и 
голям брой спътници.

 Планетите обикалят око-
ло Слънцето, а спътни-
ците – около планетите 
по кръгови орбити.

 Земната група и газовите 
гиганти са групи плане-
ти със сходни размери, 
маса, структура и др.
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18. Гравитация
Вид на урока: за нови знания

Нови  понятия: гравитация

Основна дидактическа цел: 
Усвояване на елементарни знания 
за гравитацията

Задачи 
Учениците знаят и могат да: 
• извършват и наблюдават опи-

ти, правят предположения и изводи
• свързват орбиталното движение 

на планетите и техните спътници с 
действието на гравитационните сили

• разграничават ефекта от действието на гра-
витационните сили в зависимост от масата и раз-
стоянието между телата

• работят самостоятелно и в екип

Методи на преподаване и учене: беседа с 
провеждане на опити и наблюдения

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 44 – 45
2. учебна тетрадка – стр. 23
3. материали за извършване на опити (завър-

зано на конец малко тяло – например ключ или 
детска играчка, топки и др.)

4. ресурси в електронния вариант на учебника 

вят предположения. Така се стига до обобщената 
представа за гравитацията като всеобщо притегля-
не между телата и за причинната обусловеност на 
орбиталното движение на планетите и техните 
спътници от гравитационните сили.

За да може да се обясни защо планетите обика-
лят около Слънцето, а не обратното (Слънцето око-
ло планетите), е необходимо да се създаде най-обща 
представа за правопропорционалната зависимост 
на гравитационната сила от масата на телата. 

Контрол
Устна проверка, оценка на участието в учеб-

ния час, оценка върху изпълнението на самостоя-
телна работа в учебната тетрадка
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Направете опитите

Направете опитa

Гравитация18

Защо планетите обикалят около Слънцето? Защо спът-
ниците обикалят около планетите? 

 Гравитационна сила

Завържете малко тяло на здрав конец (например ключ или мека 
играчка). Завъртете го около себе си подобно на атлета, изобра-
зен на фиг. 1. Тялото се движи по окръжност, защото конецът го 
притегля към центъра с някаква сила. Ако пуснете конеца, тялото 
излита встрани по права линия. Следователно причина за  кръ-
говото движение на тялото е действието на сила към центъра на 
окръжността.

1. Вземете в ръката си топка. Ако я 
оставите без опора, тя пада вертикал-
но надолу. Земята притегля топката 
подобно на магнит.

2. Хвърлете топката в хоризонтална по-
сока. Сега тя не пада вертикално надо-
лу, а описва крива линия и пада по-да-
леч от първоначалното място (фиг. 3). 
Колкото по-силно хвърляте топката, 
толкова по-делеч пада тя. Можем да 
си представим, че ако хвърлим топ-
ката с достатъчно голяма скорост, 
„падайки“, тя изобщо няма да срещне 
земната повърхност и ще започне да 
обикаля около Земята по кръгова ор-
бита (фиг. 4). Такова е всъщност дви-
жението на Луната около Земята.

Планетите и спътниците също се движат по кръгови орбити 
(фиг. 2). Коя е силата, която обуславя тяхното движение?

Фиг. 3

Фиг. 1. Кръгово движение

Фиг. 2. Орбитално движение 
на Земята и Луната

Фиг. 4

Земя

Луна

Слънце
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Въз основа на подобни наблюдения великият английски физик 
Нютон стига до извода, че причината за падането на телата и за 
обикалянето на Луната около Земята е една и съща. Земята при-
тегля Луната, както всички намиращи се в близост до повърхността 
Ӝ тела.

По-късно Нютон прави обобщението, че съществува притегляне 
между всички тела във Вселената.

Всеобщото притегляне между телата се нарича гравитация.

Слънцето притегля към себе си планетите, като им действа с 
гравитационна сила. Именно гравитационната сила е причина за 
кръговото движение на планетите по техните орбити. На гравита-
ционната сила се дължи и орбиталното движение на спътниците 
около планетите.

 От какво зависи големината на гравитационната сила?

Защо не забелязваме гравитационното притегляне между обкръ-
жаващите ни предмети, например между столовете в класната стая?

Гравитационната сила зависи от масата на телата. 

Обкръжаващите ни предмети имат сравнително малки маси, за-
това притеглянето между тях е нищожно малко и незабележимо. 
Земята обаче има огромна маса в сравнение с топката и затова за-
белязваме притеглянето на топката към Земята – тя пада към зем-
ната повърхност. 

Небесните тела – звезди, планети, спътници, имат големи маси. 
При тях гравитационните сили са значителни и определят дви-
жението им. Телата с по-голяма маса действат с по-голяма гра-
витационна сила. Затова телата с по-малка маса обикалят около 
по-масивните – Земята обикаля около Слънцето, а Луната – около 
Земята.

Освен от масата, големината на гравитационната сила зависи 
от разстоянието между телата. С раздалечаването на телата при-
теглянето отслабва.

Помислете и отговорете:

1. Защо, когато изпуснем книга или химикалка, те падат към 
земята?

2. От какво зависи гравитационната сила, под действие на коя-
то Земята обикаля около Слънцето?

3. В сравнение със Земята планетата Марс има по-малка маса 
и се намира по-далече от Слънцето. Сравнете гравитацион-
ните сили, с които Слънцето действа на Земята и на Марс.

4. Предположете какво би станало, ако гравитацията изчез-
не. Какви  последствия би имало това върху космическите 
и земните тела? Напишете кратко есе на тема „Светът без 
гравитация“.

Нещо повече
Съществува легенда, според 

която на Нютон му е хрумнала 
идеята за гравитацията, кога-
то е седял в градината и една 
ябълка паднала на главата му.

  Вече научихте

Исак Нютон (1643 – 1727)

гравитация

 Гравитация наричаме 
всеобщото притегляне 
между телата във Вселе-
ната.

 Гравитационната сила за-
виси от масите на телата и 
разстоянието между тях.

 Под действие на гравита-
ционните сили планетите 
се движат по орбити  око-
ло Слънцето, а спътници-
те – около планетите.

Ресурс Вид Приложение

Гравитация симулация онагледяване на урока
Маса и гравитация симулация самостоятелна работа и контрол
За великите учени (Нютон) информационен текст за четене с разбиране
Задача 1. Какво научих за Нютон интерактивна задача работа с кратък научен текст
Задача 2. Какво научих за Нютон интерактивна задача работа с кратък научен текст
Задача 3. Гравитация интерактивна задача самостоятелна работа и контрол

С един поглед – бързо, лесно, точно анимирана схема преговор и обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки
Учителят създава проблемна ситуация с въпро-

сите „Защо планетите обикалят около Слънцето?“, 
„Защо спътниците обикалят около планетите?“.

В търсене на отговорите на тези въпроси по-
следователно се изпълняват описаните в урока 
опити. Учениците наблюдават, обсъждат, пра-



80

19. Земята и нейното 
движение

Вид на урока
за нови знания

Основна дидактическа цел
Разширяване на знанията за на-

шата планета Земя 

Задачи 
Учениците знаят и могат да
• описват Земята като планета 

чрез нейни основни характеристики 
• извличат имформация от схе-

ми и картинни изображения
• обясняват смяната на сезоните  

с движението на Земята  и с наклона на земната ос 

Методи на преподаване и учене
беседа с мултимедийна презентация 

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 46 – 47
2. учебна тетрадка – стр. 24
3. мултимедийна презентация за Земята ка-

то планета
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. 
Движенията 
на Земята

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Как се моделира? анимирана 
схема

алгоритъм за моде-
лиране

С един поглед – 
бързо, лесно, 
точно

анимирана 
схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

Орбитата 
на Земята анимация

онагледява 
и самостоятелна 
работа 

Методически насоки
По разглежданата тема учениците имат пре-

дходни знания от изученото в IV клас, от книги, от 
медии и интернет. Тук тези предварителни знания 
трябва да се структурират в едно цялостно описа-
ние на Земята като планета чрез нейните основ-

ни характеристики. Осъществява се и междупре-
дметна връзка с географията.

Важно е да се подчертае ункалността на Земя-
та като единствена засега с условия на живот в 
Слънчевата система. Това предполага грижовно и 
отговорно отношение към опазването на нейната 
природа.

Въз основа на представените в учебника фигу-
ри и схематични изображения се стига до извода, 
че причина за смяната на сезоните е движението 
на Земята  и наклона на нейната ос.

Контрол
Устна проверка, оценка на участието в учеб-

ния час, оценка върху изпълнението на самостоя-
телна работа в учебната тетрадка
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Земята и нейното движение19

Важно!

В резултат на човешката 
дейност температурата на 
планетата Земя непрекъсна-
то се повишава.

Това е свързано с все по-го-
лямото замърсяване от транс-
портните средства и промиш-
леността. Последствията мо-
гат да бъдат драматични: по-
вишаване нивото на океаните, 
изчезване на някои растения и 
животни, по-честа поява на 
унищожителни урагани, на-
воднения и др.

За да запазим живота на 
планетата Земя, за да оцелее 
човечеството, е много важно 
да се грижим за опазването 
на околната среда.

Фиг. 2. Движение на Земята около СлънцетоФиг. 1. 

Ден

Нощ

Земята е нашият космически дом във Вселената.
Какво я отличава от всички останали планети? 
Защо на Земята има различни сезони?

 Земята като планета

Земята принадлежи на групата на  малките планети в Слънчевата 
система. По размери и маса тя е най-голямата в земната група.

Земята се намира на разстояние 150 млн. км от Слънцето. Това 
местоположение определя благоприятната Ӝ средна годишна тем-
пература – около 10 градуса.

Гравитационното притегляне на Земята е достатъчно голямо, за 
да задържа около себе си дебел слой въздух – атмосфера. Земята е 
единственото място в Слънчевата система, където има вода в трите 
състояния: твърдо, течно и газообразно. 

Наличието на вода и въздух, както и подходяща температура са 
благоприятни условия за възникване на живот.

Земята има един естествен спътник – Луната, и голям брой из-
куствени спътници. Думата „изкуствени“ означава, че са направе-
ни от хората.

 
 Какви движения извършва Земята?

От изученото в 4. клас знаете, че Земята се върти около оста 
си (фиг. 1). Това въртене е причина за смяната на деня и нощта. 
През деня ние сме в осветената от Слънцето част на Земята, а 
през нощ та – в неосветената.

Едновременно с въртенето около остта си Земята обикаля око-
ло Слънцето (фиг. 2). Тя прави една пълна обиколка по орбитата 
си за една година (365 денонощия и 6 часа).

есен

лято зима

есен

зима
лято

пролет

пролет
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  Защо съществуват годишни сезони?

Оста на Земята не е вертикална, а е наклонена спрямо равнината 
на земната орбита (фиг. 3). Поради този наклон различните час-
ти на Земята се осветяват нееднакво от слънчевите лъчи (фиг. 4). 
Там, където слънчевите лъчи падат по-директно към земната по-
върхност, слънчевата енергия се разпределя върху по-малка площ 
и нагряването е по-силно. Когато лъчите падат по-полегато, слън-
чевата енергия се разпределя върху по-голяма площ и нагряването 
е по-слабо.

През лятото Северният полюс на Земята е наклонен към Слън-
цето (фиг. 5). Тогава в северното полукълбо (в което се намира 
и нашата страна) слънчевите лъчи падат по-директно и нагряват 
земната повърхност по-силно, отколкото в южното. Затова в север-
ното полукълбо е топло, а в южното – студено.

Нещо повече
Жителите на южното палу-

кълбо празнуват Коледа на 
плажа и ходят на ски през юли 
и август. Как се обяснява това?

Фиг. 4. Различен наклон на слънчевите лъчи Фиг. 5. Северното полукълбо 
през лятото и зимата

 През зимата към Слънцето е наклонен Южният полюс. Тогава в 
северното полукълбо слънчевите лъчи  падат по-полегато. Те наг-
ряват земната повърхност по-слабо и затова там е студено.

През пролетта и есента двете полукълба се огряват еднакво. 

Фиг. 3. Наклон на земната ос

ос на въртене

равнина на орбитата

лято зима

Слънце

зима лято

Помислете и отговорете:
1. Кои условия на планетата Земя са благоприятни за същес-

твуването на живот?
2. Пресметнете колко възрастни бихте били на вашите години, 

ако живеете не на Земята, а на Марс. Използвайте данни от 
таблицата на стр. 43.

3.  Оста на планетата Юпитер е перпендикулярна на равнината 
на орбитата Ӝ. Дали там има редуване на различни сезони?

4. Задача за моделиране: 
Използвайте топка (или надут балон) с нарисувана ок-
ръжност по средата и джобно фенерче, за да моделирате 
как падат слънчевите лъчи върху северното и южното 
полукълбо на Земята. Покажете това на своите родители 
(или приятели) и им обяснете причината за смяната на 
сезоните.

  Вече научихте

 При движението по ор-
битата през различните 
сезони Земята се осветя-
ва и нагрява различно от 
Слънцето.

 Причина за редуването 
на сезоните е наклонът 
на земната ос.
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20. Явления свързани 
с движението на 
земята и луната

Вид на урока
за нови знания

Основна дидактическа цел:  
Усвояване на знания за фазите на 
Луната, лунните и слънчевите за-
тъмнения

Задачи 
Учениците знаят и могат да
• извличат имформация от лич-

ни наблюдения и схеми, сравняват 
и разграничават изображения, пра-
вят изводи

• разпознават фазите на Луната по видимата Ӝ 
форма

• обясняват фазите на Луната, лунните и слънче-
вите затъмнения с движението на Земята и Луната

• извършват самостоятелни наблюдения, изо-
бразяват и описват резултатите от наблюдението

Методи на преподаване и учене
беседа с мултимедийна презентация, екипна и 

самостоятелна работа с учебника и учебната те-
традка, наблюдение

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 48 – 49
2. учебна тетрадка – стр. 25
3. мултимедийна презентация със схеми и 

снимки на различни лунни фази, лунни и слънчеви 
затъмнения

4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Движение на Луната 
около Земята видео онагледява движе-

нието на Луната

Фази на Луната видео онагледява фазите 
на Луната

Лунно затъмнение видео онагледява 
явлението

Слънчево затъмнение видео онагледява 
явлението

Задача 1. Движения 
на Луната и Земята

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна рабо-
та и контрол

Задача 2. Фази на 
Луната

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимира-
на схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки
Урокът може да започне с беседа, основаваща се 

на наблюдения от личния опит на децата. Всички те 
многокротно са наблюдавали Луната. Вниманието 
се насочва към различните форми на лунния диск. 
Дискутира се причината за това явление. За онагле-
дяване се използва схема с различните положения 
на Луната спрямо Земята и Слънцето при движе-
нието по нейната орбита. Получаването на различ-
ните лунни фази се обяснява с това, че от Земята 
наблюдателят вижда различни части от осветеното 
лунно полукълбо.

Следващ важен момент е изясняване същността 
на лунните и слънчевите затъмнения. Учениците 
се разделят на две групи и им се възлага работа с 
учебника. Всяка група има задача да проучи схема-
та на съответно затъмнение и да изясни при какви 
условия се получава това затъмнение. Говорите-
лите на групите докладват, като им се предоставя 
възможност да ползват голямоформатна схема, или 
най-добре, ако кабинетът разполага с уреда „Телу-
рий“, да моделират с него взаимното разположение 
на трите тела – Слънце, Земя, Луна.

Урокът завършва с обобщение за причинната 
обусловеност на изучените явления. Учениците сами 
достигат до разбирането, че затъмненията и лунните 
фази се дължат на движението на Луната и измене-
нието на положението Ӝ спрямо Слънцето и Земята.

Домашното наблюдение, предложено в края на 
урока, дава възможност учениците да формират 
умения за самостоятелна работа, да изобразяват 
и да описват резултатите от своето наблюдение.

Контрол
Устна проверка, оценка на участието в учеб-

ния час, оценка върху изпълнението на самостоя-
телно вечерно наблюдение

М
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Явления, свързани с движението на Луната и Земята20

Всяка вечер Луната има различен вид – виждаме или це-
лия Ӝ диск, или тънък полумесец, или друга форма (фиг. 1).

Понякога, макар и много рядко, се случва блестящият 
диск на Слънцето да се затъмни посред бял ден (фиг. 2).

На какво се дължат тези явления? 

Фиг. 1. Луната, наблюдавана 
последователно в различни вечери

Фиг. 2. Слънчево затъмнение

 Фази на Луната 

При движението по орбитата си Луната заема различни положе-
ния спрямо Слънцето и Земята (фиг. 3).

Когато се намира между Слънцето и Земята в положение 1, към 
нас е обърната нейната неосветена половина. Тогава казваме, че 
Луната е във фаза новолуние. Когато Луната е в положение 3, ние 
виждаме цялата осветена от Слънцето половина на Луната. Тогава 
тя е в пълнолуние. Двете междинни фази (положения 2 и 4) се нари-
чат първа четвърт и последна четвърт. Тогава виждаме или само 
дясната, или само лявата половина от лунния диск. 

Освен  четирите основни фази, различаваме и други междинни 
фази, когато лунният диск е повече или по-малко осветен. 

Ако наблюдаваме Луната в продължение на месец (например от 
пълнолуние до следващото пълнолуние), ще установим, че времето 
между две еднакви фази е 29 денонощия.

Фиг. 3. Фази на Луната

Новолуние
Първа 

четвърт

Последна 
четвърт

Пълнолуние

2

43

1

2

4

31Слънце
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Фиг. 4. Положение на Слънцето, 
Луната и Земята при лунно (а)  
и при слънчево (б) затъмнение

 Как се получават лунни и слънчеви затъмнения?

При осветяването им от Слънцето зад Земята и Лу-
ната се образува сянка. Когато Луната попадне в сян-
ката на Земята, тя става почти невидима за нас. Това  
наричаме лунно затъмнение. В този случай трите не-
бесни тела са подредени на една линия (фиг. 4а), като 
Земята се намира между Слънцето и Луната.

Слънчево затъмнение се получава, когато сянката 
на Луната пада върху Земята – тогава Луната е между 
Слънцето и Земята (фиг. 4б). За наблюдател от Зе-
мята, намиращ се в сянката на Луната, Слънцето из-
глежда закрито, затъмнено. 

Слънчевото затъмнение може да бъде пълно, кога-
то слънчевият диск е затъмнен изцяло, и частично – 
когато е затъмнена само част от него.

Слънчевите затъмнения се наблюдават рядко от 
едно и също населено място. Последното пълно слън-
чево затъмнение, наблюдавано от територията на на-
шата страна, е през август 1999 г.

Помислете и отговорете:
1. Как изглежда Луната във всяка от четирите основни фази. 

Опишете.
2. В каква фаза е Луната при слънчево затъмнение?

3. Задача за моделиране: Направете нарисувани и изрязани 
от хартия модели на Слънцето, Луната и Земята. Наниже-
те ги на конец, за да покажете разположението на трите 
небесни тела при слънчево и при лунно затъмнение.

Домашно наблюдение
В продължение на месец наблюдавайте Луната. Въз основа 

на видяното попълнете следната таблица, която предварител-
но сте начертали в тетрадките си:

Фаза 
на 

Луната

Видима 
форма 

на Луната

Дата 
на

 наблюдението

Време, изминало  
от предходната  
основна фаза

пълнолуние
последна 
четвърт
новолуние
първа 
четвърт

а)

б)

Да се гледа директно към 
Слънцето, е опасно за очи-
те. Затова при наблюдение 
трябва да се използват спе-
циални защитни очила.

Внимание!

 Различните видими фор-
ми на Луната наричаме 
лунни фази.

 Причина за получаване-
то на лунни фази, слън-
чеви и лунни затъмнения 
е движението на Земята и 
Луната.

  Вече научихте

През какъв интервал от време се наблюдава всяка от чети-
рите основни лунни фази?



82

21. Овладяване на 
космоса

Вид на урока
за нови знания

Основна дидактическа цел
Усвояване на знания за разви-

тието на космонавтиката и косми-
ческите изследвания 

Задачи
Учениците знаят и могат да 
• проучват информация от раз-

лични източници, да използват ин-
формационни технологии

• назовават основни моменти от 
развитието на космонавтиката и космическите из-
следвания (изкуствени спътници, космически сон-
ди и станции)

• дават примери за практическото приложение 
на космическите апарати

• обсъждат приноса на България в космически-
те изследвания

Методи на преподаване и учене
беседа с мултимедийна презентация, предва-

рителна самостоятелна работа с източници на ин-
формация по зададени теми 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 50 – 51
2. учебна тетрадка – стр. 26
3. мултимедийна презентация за космически-

те изследвания
4. ресурси в електронния вариант на учебника 

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. История 
на космическите 
изследвания

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. 
Спътници, станции 
и сонди

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Изстрелване на 
сонда видео

стимулира 
любопитството 
и мотивира

С един поглед – 
бързо, лесно, 
точно

анимирана 
схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки
Разглежданата тема предполага голям интерес 

и висока познавателна активност у учениците. Те 
могат да имат съществен принос при разглеждане 
основните моменти в развитието на космонавти-
ката и космическите изследвания, ако учителят 
предварително им възложи за изпълнение изсле-
дователските задачи 3 и 4 на стр. 51 от учебника.

Важен акцент в урока са многобройните по-
лезни приложения на изкуствените спътници на 
Земята.

За учениците би било много интересно и въл-
нуващо да наблюдават онлайн движението на 
Международната космическа станция над Земята 
(линкът е посочен в зад. 6 от работната тетрадка). 
Чрез видеокамерите на станцията ще могат да ви-
дят как изглежда Земята от Космоса.

Контрол
Устна проверка и оценка на участието в урока 

и/или на изпълнението на изследователска задача
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Овладяване на Космоса21

Хилядолетия наред хората са мечтали да полетят в Кос-
моса. Това стана възможно едва през XX в. с развитието на 
космонавтиката.

 Развитие на космическите изследвания

В историята на космонавтиката се помнят 
важни събития.

През 1957 г. е изстрелян първият изкуствен 
спътник на Земята (фиг. 1).

През 1961 г. се извършва първият полет на 
човек в Космоса.

През 1969 г. земни жители посещават друго 
небесно тяло. Двама американски астронавти 
за първи път стъпват на Луната.

След това към планетите и другите по-малки 
тела в Слънчевата система са изпратени мно-
гобройни космически апарати. В космическите 
изследвания участват учени от много страни, 
включително и България.

 Изкуствени спътници на Земята

За да стане едно тяло изкуствен спътник на Земята, е необходи-
мо да се издигне с ракета носител на известна височина и да му се 
придаде определена скорост. Най-малката скорост, която трябва да 
придобие тялото, така че да не падне на Земята, а да се движи по 
орбита около нея, е приблизително 8 км/сек. 

Днес около Земята обикалят хиляди изкуствени спътници (фиг. 2). 

  За какво ни служат изкуствените спътници?

Всеки от нас използва възможностите, които предоставят спът-
ниците. Благодарение на тях ние гледаме телевизия, слушаме ра-
дио, водим телефонни разговори и получаваме информация от ин-
тернет. Как става това?

С помощта на предавател от дадено място се излъчва инфор-
мационен сигнал към спътник, намиращ се в орбита около Земята 
(фиг. 3). Спътникът препраща сигнала към приемник (радиоапарат, 
телевизор, компютър и др.), намиращ се на друго отдалечено място 
на Земята. Така информацията се предава между различни точки от 
земното кълбо.

Специални спътници събират информация за прогнозиране на 
времето. С тях може да се проследи зараждането на урагани, навод-
нения, изригване на вулкани. 

Други спътници контролират замърсяването на земната атмос-
фера, почвата, океаните и моретата. Те подпомагат опазването на 
околната среда.

Първият български 
космонавт Георги 
Иванов, летял в 
Космоса през 1979 г.

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 1. Първият изкуствен спътник на 
Земята излетял в Космоса през 1957 г.
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Ако поставим телескоп на спътник, можем много по-ясно да 
наблюдаваме космическите обекти, без да ни пречи земната атмо-
сфера. Така с телескопа „Хъбъл“ (фиг. 4 ) бяха открити нови обек-
ти в Далечния космос.

  Космически  станции

Космическите станции представляват научни лаборатории, на-
миращи се в орбита около Земята (фиг. 5). В тях могат да преби-
вават хора за дълъг период от време. В станциите се провеждат 
интересни изследвания за влиянието на космическата среда върху 
човека, животните и растенията.

Фиг. 4. Телескопът „Хъбъл“

Нещо повече

След девет години пътува-
не във вътрешността на Слън-
чевата система, през 2015 г. 
космическата сонда „Нови хо-
ризонти“ стигна отвъд орби-
тата на най-далечната планета 
Нептун. Така човечеството 
прик лючи една своеобразна 
„първа обиколка“ на Слънче-
вата система. 

Вече са проучени всички 
основни обекти в нашето ъгъл-
че на Вселената. Разбира се, 
още много космически обекти 
очакват своите изследователи.

Помислете и отговорете:
1. Каква е разликата между изкуствен спътник и космическа 

сонда?
2. За какво се използват изкуствените спътници на Земята? 

Дайте примери.

Изследователски задачи: 
3. Потърсете в интернет и научете имената на: първия из-

куствен спътник, първото живо същество в Космоса, 
първия космонавт, първите астронавти, посетили Луната. 

4. Проучете какъв е приносът на нашата страна в косми-
ческите изследвания. Най-интересното разкажете на съ-
учениците си.

Фиг. 6. Космическата сонда
 „Вояджър“ близо до Юпитер

  Изследователски сонди

Сондите са космически апарати, предназначени за изследване 
на планетите и по-малките тела в Слънчевата система (фиг. 6). Те 
напускат Земята и влизат в орбита около изследваните обекти, по-
някога се спускат и кацат на повърхността им. Така се получават 
важни сведения за съществуващите там природни условия.

Фиг. 5. В международната космическа станция 
работят учени от различни страни

  Вече научихте

 За космическите изслед-
вания се използват раз-
лични космически апа-
рати – изкуствени спът-
ници, космически стан-
ции и сонди.

 Космическите станции и 
изкуствените спътници 
на Земята се намират в 
орбита около нея.

 Сондите се изпращат към 
други обекти в Слънче-
вата система.
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22. Земята и 
слънчевата система

Вид на урока
семинар (практическа дейност)

Основна дидактическа цел
Овладяване на знания и практи-

чески умения, свързани с изучава-
нето на Земята и другите обекти в 
Слънчевата система 

Задачи
Учениците знаят и могат да 
• проучват информация от раз-

лични източници
• използват информационни 

технологии
• работят индивидуално и в екип 
• изработват модели; макети, постери и др. 
• усъвършенстват уменията си за общуване 

при обсъждане на съвместна дейност

Методи на преподаване и учене
фронтална беседа, представяне резултатите от 

екипна и самостоятелна работа по предварително 
възложени задаачи

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 52 – 53
2. учебна тетрадка –  стр. 27
3. мултимедийни презентации, постери, мо-

дели на планети и спътници, макети, изработе-
ни от учениците 

4. ресурси в електронния вариант на учебника 

Методически насоки
Урокът изисква по-продължителна предвари-

телна подготовка. Под ръководството на учителя 
учениците се разпределят според интересите и 
предпочитанията си на три екипа – „изследовате-
ли“, „конструктори“ и „популяризатори на бъл-
гарските космически постижения“. Всеки екип 
планира, разработва и представя изпълнението на 
своята задача съобразно дадените подробни ука-
зания в учебника.

Контрол
Устна проверка и оценка на изпълнението на 

екипните изследователски и практически задачи

52

Земята и Слънчевата система22

 Предварителна подготовка:

Разделете се на три екипа в зависимост от вашите интереси и 
предпочитания. Всеки екип може да се състои от по-малки групи и 
да си избере един или няколко говорители.

ЕКИП „ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ“ – вие имате задача да представите 
на вашите съученици по-задълбочена информация за планетите от 
Слънчевата система.

• Изберете най-интересните планети и съберете за тях инфор-
мация от книги или от интернет. 

• За всяка от планетите подберете подходящи снимки и изобра-
жения. 

• Направете табло или компютърна презентация.
• Подгответе своето изложение, като ползвате обобщения план, 

даден на стр. 43.  Не забравяйте да добавите някои любопитни факти 
и най-нови научни открития, свързани с разглежданата планета.

Този  урок изисква  
по-продължителна  

предварителна подготовка

Семинар

ЕКИП „КОНСТРУКТОРИ“ – вие имате задача да изработите мо-
дели на планетите от Слънчевата система и макет, с който да обяс-
ните лунните фази, лунните и слънчевите затъмнения.

• Преди да пристъпите към изпълнението на вашия проект, об-
мислете точно на кои небесни тела трябва да изработите модели. 

• Определете относителните им размери, като използвате ин-
формация от предходните уроци и от таблицата на стр. 43.

• Помислете с какъв цвят е най-добре да изобразите съответно-
то небесно тяло. За целта разгледайте негови снимки в интернет.

• Като модели на някои от телата можете да използвате пер-
ли, мъниста и топчета с подходящи размери. Други ще можете да 
изработите с техниката папие маше. За тази техника е добре да се 
консултирате с вашия учител по изобразително изкуство. Ще са ви 
необходими балони, лепило, стари вестници и бои.

• Накрая уточнете кои от изработените модели  ще използвате 
за макета, с който могат да се обясняват лунните фази и затъмнени-
ята. Разположете ги един  спрямо друг по подходящ начин.

изследовател. Човек, кой-
то събира и проучва ин-
формация. 

модел. Възпроизведено ко-
пие на обект или явление.

конструктор. Човек, кой то 
създава модели и дейс т-
ващи уреди, апарати, ма-
шини. 

популяризатор. Разпрос-
транител на информация.

Речник

    В този час:

• ще обогатите знанията си 
за планетите от Слънчева-
та система
• ще придобиете умения за 
моделиране на космически 
тела и явления  – планети, 
фази на Луната, слънчеви 
и лунни затъмнения.
• ще научите за приноса на 
нашата страна в овладява-
нето на Космоса.
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ЕКИП „ПОПУЛЯРИЗАТОРИ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ 
ПОСТИЖЕНИЯ“ – вие имате задача да разкажете на своите съуче-
ници за българските постижения в изследването на Космоса.

• Съберете информация по следните теми: 
– българска техника в Космоса
– български растения и храни в Космоса
– полетите на българските космонавти Георги Иванов и 
Александър Александров

• подберете подходящи снимки 
• направете табло или компютърна презентация
Информация можете да намерите в интернет, като търсите по 

ключови думи „космическите постижения на България“.

  Ход на урока

ЕКИП „ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ“
Започнете изложението си, като се аргументирате с какво точно 

е привлякла вниманието ви разглежданата планета. Постарайте се 
да говорите кратко и ясно (без да четете готови текстове). След 
като приключите, дайте възможност на съучениците си да ви зада-
ват въпроси. Опитайте се да отговаряте конкретно и ясно, като при 
възможност използвате подходящи изображения.

ЕКИП „КОНСТРУКТОРИ“
Демонстрирайте вашите модели, като обясните кои основни ха-

рактеристики на планетите са представени чрез тях.
С помощта на създадения макет покажете, че лунните фази и 

затъмненията са следствие от движенията на Земята и Луната.

ЕКИП „ПОПУЛЯРИЗАТОРИ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ 
ПОСТИЖЕНИЯ“

Използвайте събраната информация, за да покажете, че косми-
ческите постижения на България Ӝ отреждат място сред космиче-
ските сили в света. Ако сте достатъчно аргументирани, ще предиз-
викате националната гордост на вашите съученици.

 В края на урока направете изводи, като помислите  
 върху отговорите на следните въпроси:

С какво Земята е уникална в Слънчевата система? Какво я 
различава от всички останали планети? Как може да се  опа-
зят природата и животът на Земята? Какъв принос за това 
бихте имали вие?

Български 
космически уреди и храни

 Вече мога  
 

 да проучвам информа-
ция от различни източ-
ници и да отсявам най- 
същественото

 да работя в екип
 да моделирам обекти и 

явления
 да имам отговорно от-

ношение към опазва-
нето на природата на 
нашата планета Земя, 
защото знам, че тя е 
уникално място за жи-
вот във Вселената 

Ресурс Вид Приложение

Слънчева система информационен онагледяване и надграждане на знанията

Работен лист 5.1 бланка (лист) за работа на ученика улеснява организацията на учебния час;
за портфолио

Работен лист 5.2 бланка (лист) за работа на ученика улеснява организацията на учебния час;
за портфолио

Работен лист 5.3 бланка (лист) за работа на ученика улеснява организацията на учебния час;
за портфолио

Движение на планетите в 
Слънчевата система анимация онагледяване и самостоятелна работа 
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23. Звезди и 
галактики

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
съзвездие, галактика, Вселена

Основна дидактическа целю
Усвояване на основни знания за 

звездите и галактиките

Задачи 
Учениците знаят и могат да 
• извличат информация за съз-

вездията и галактиките от графични 
изображения (звездна карта) и снимки 

• имат най-обща представа за разстоянието до 
звездите

• описват Слънцето като звезда от галактиката 
Млечен път, а Вселената като съставена от много 
галактики

• разграничават понятията съзвездие и галак-
тика

Методи на преподаване и учене: беседа с 
мултимедийна презентация на изображения на 
различни съзвездия и галактики 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – 54 – 55
2. учебна тетрадка – стр. 28
3. мултимедийна презентация за съзвездия, 

звезди и галактики
4. ресурси в електронния вариант на учебника 

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. Звезди и 
съзвездия

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. 
Галактики

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, 
точно

анимирана 
схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)
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Звезди и галактики23

Целият безграничен свят, който ни заобикаля, наричаме 
Вселена. Кои са най-големите обекти във Вселената? Как-
во представляват галактиките и звездите?

 Защо звездите изглеждат толкова малки?

Звездите са гигантски нажежени газови кълба, излъчващи ог-
ромно количество светлина. По размери те са стотици и хиляди 
пъти по-големи от планетите. Причината звездите да изглеждат на 
небето толкова малки са големите разстояния, на които се намират 
от нас.

Слънцето се намира на 150 млн. км от Земята. Светлината, дви-
жеща се с най-голямата скорост в природата – 300 000 км/сек, из-
минава това разстояние за 8 минути.

От останалите звезди най-близо е Проксима. От нея до нас свет-
лината идва за около четири години. Разстоянията до другите звез-
ди са много по-големи. Светлината, излъчена от тях, пътува до Зе-
мята десетки и стотици години, в някои случаи цели хилядолетия. 

 Що е съзвездие?

Още от древността хората са се опитвали да групират много-
бройните звезди по небето, за да запомнят по-лесно разположение-
то им и да се ориентират по тях. Тези групи звезди са наречени 
съзвездия (фиг. 1).

Съзвездието Голяма мечка е едно от най-впечатляващите съз-
вездия. Не е трудно да открием на небето неговите седем най-ярки 
звезди. Те очертават фигура, която прилича на черпак (фиг. 2а). 
Но ако прекараме мислени линии през всичките звезди, както е 
показано на фиг. 2б, можем да си представим изображение на 
мечка.

Звездите от дадено съзвездие само видимо изглеждат близо една 
до друга. В действителност те са много раздалечени.

Нещо повече
Една от най-големите звез-

ди – VY от съзвездието Голя-
мо куче, има такива гигантски 
размери, че за да я обиколи 
самолет, ще бъдат необходи-
ми  1100 години! Една само-
летна обиколка на Слънцето 
би продължила само 2 месеца.

Фиг. 2. Съзвездието Голяма мечка а) б)

Фиг. 1. Различни съзвездия

Цефей

Дракон

Малка 
мечка

Голяма 
мечка

Касиопея
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Учените разделят небето на 88 области със звезди. Това е броят 
на съзвездията. Имената на някои от тях са свързани с гръцката ми-
тология, например Орион, Андромеда, Кентавър. Други съзвездия 
носят имената на животни – Риби, Рак, Лъв, трети на предмети – 
Триъгълник, Стрела, Часовник и др. 

Най-ярките звезди в съзвездията също имат собствени имена. 
Например Полярната звезда е най-ярката в съзвездието Малка меч-
ка. Полярната звезда е забележителна с това, че се намира над Се-
верния полюс на Земята. 

  Какво представляват галактиките?

Звездите не са разпръснати равномерно във Вселената. Поради 
гравитационното притегляне те са групирани в галактики. Всяка 
галактика съдържа стотици милиарди звезди. 

Можем да оприличим 
галактиките на звездни 
острови, разделени с ог-
ромни пространства един 
от друг (фиг. 3). 

Във Вселената има ми-
лиарди галактики. Нашата 
галактика, в която се на-
мира Слънчевата система, 
се нарича Млечен път. На 
нощното небе Млечни-
ят път се наблюдава като 
светла ивица (фиг. 4), напо-
добяваща разсипано мля ко, 
откъдето идва и името му. 
Слънцето е една от многобройните звезди, които образуват на-
шата галактика. Общият брой на звездите в нея е над двеста ми-
лиарда.

Помислете и отговорете:
1. Защо Слънцето изглежда много по-голямо от всички остана-

ли звезди?
2. Какво представляват съзвездията? Какъв е техният брой?
3. Каква е разликата между галактика и съзвездие?

4. Изчислителна задача: Светлината изминава разстоя-
нието от звездата Проксима до Земята за 4,3 години. 
Космическата сонда „Нови харизонти“, която през 2015 
година достигна до края на Слънчевата система, се дви-
жи със скорост 16 км/сек. За колко време сондата би 
стигнала до Проксима?
Упътване: Определете колко пъти по-бавно се движи 
сондата в сравнение със светлината. Ще ви бъде ну-
жен калкулатор. Отг. 80 625 години

Нещо повече
Известните ни мерни еди-

ници – метърът и километъ-
рът, не са удобни за измер-
ване на огромните разстоя-
ния до звездите. За целта се 
използва т. нар. светлинна 
година. Това е разстоянието, 
което светлината изминава за 
една година.

Фиг. 4. Така изглежда Млечният път 
на нощното небе

Фиг. 3. Галактики

  Вече научихте

Вселена
съзвездие
галактика

 Съзвездието е област от 
небето с група звезди, об-
разуващи въображаема 
фи гура. 

 Галактиката е съвкуп-
ност от милиарди звезди, 
свързани с гравитацион-
ни сили.

 Слънчевата система е 
част от нашата галактика.

 Вселената е съставена от 
милиарди галактики.

Методически насоки
По разглежданата тема учениците имат извест-

ни знания от научно-популярни книги, медии и 
интернет. Сега тези знания трябва да се структу-
рират в една по-цялостна представа за Вселената, 
като съставена от много галактики, а всяка галак-
тика – като съставена от милиарди звезди.

Добра представа за  огромните мащаби на Все-
лената и разстоянията до звездите дава решението 
на изчислителната задача 4 на стр. 55 в учебника. 
Става ясно, че дори и с най-бързата космическа 
техника можем да стигнем до най-близката звезда 
за не по-малко от 80 хиляди години.

За да се запознаят със съзвездията, добре е да 
се покаже на учениците звездна карта, на която с 
въображаеми линии са очертани фигури на хора, 
животни и предмети.

Много важно е да се направи разграничение 
между съзвездие и галактика. Съзвездието е об-
ласт от небето с група звезди, образуващи въоб-
ражаема фигура, а галактиката – съвкупност от 
стотици милиарди звезди, свързани с гравита-
ционни сили. 

Подчертава се, че нашата Галактика е една от 
многото във Вселената, а Слънчевата система е 
част от нашата Галактика.

Контрол
Устна проверка и оценка на участието в учеб-

ния час 
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24. Звездното небе
Вид на урока
вечерно наблюдение (практиче-

ска дейност)

Основна дидактическа цел
Усвояване на умения за плани-

ране и извършване на астрономи-
ческо наблюдение

Задачи
Учениците знаят и могат да 
• извършват практически дей-

ности по указание
• разпознават на небето съзвез-

дията Голяма мечка и Малка мечка 
и Полярната звезда

• изобразяват и описват резултатите от наблю-
дението

Методи на преподаване и учене
практическо наблюдение, групова и самостоя-

телна работа

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 56 – 57
2. учебна тетрадка – стр. 29
3. карта на звездното небе, фенерчета, мо-

ливи и работни тетрадки за водене на записки
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Работен 
лист 6

бланка (лист) 
за работа 
на ученика

улеснява организацията 
на учебния час; 
за портфолио

Методически насоки
За да се осъществи целта на урока с необхо-

димото качество, е много важно да се избере под-
ходящо място на наблюдение. То трябва да е дос-
татъчно отдалечено от осветени сгради и улици. 
Времето трябва да е ясно и безоблачно.

Под ръководството на учителя и следвайки 
указанията в учебника, учениците последовател-
но изпълняват възложените задачи. Изобразяват 
наблюдаваните обекти и описват резултатите от 
наблюденията в учебните си тетрадки. 

При определяне посоките на света с помощта 
на Полярната звезда се осъществява междупред-
метна връзка с географията.

Контрол 
на групова и самостоятелна практическа дей-

ност
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Звездното небе24

Как се разпознават на небето съзвездията Голяма и Мал-
ка мечка? Как да открием Полярната звезда и да се ориен-
тираме по нея?

Има ли лесен начин за определяне фазите на Луната?

 Задача 1. Открийте и наблюдавайте съзвездието  
Голяма мечка.

Голямата мечка се наблюдава най-добре през пролетните и лет-
ните месеци. Лесно можете да я откриете по седемте най-ярки звез-
ди, които образуват характерната фигура, подобна на черпак. 

След като наблюдавате съзвездието, изобразете го схематично 
в тетрадката си.

 Задача 2. Открийте и наблюдавайте съзвездието  
Малка мечка и Полярната звезда.

Малката мечка е по-високо над хоризонта и може да се наблю-
дава целогодишно. 

Разположението на нейните най-ярки звезди, също като при Го-
лямата мечка, наподобява черпак, само че много по-малък. Звезда-
та в края на дръжката на черпака е Полярната звезда.

Можете да откриете Полярната звезда и по друг начин.
Намерете двете крайни звезди от четириъгълника на Голямата 

мечка. Прекарайте мислена линия през тях и по нейното продълже-
ние нанесете приблизително пет пъти видимото разстояние между 
двете звезди (фиг. 1). Така се стига до Полярната звезда. 

Предварителна 
подготовка

Вечерно наблюдение може 
да се осъществява само в 
ясно, безоблачно време. 

Изберете място на наблю-
дение колкото се може по-да-
леч от осветени жилищни 
сгради и улици. Желателно е 
да носите със себе си фенер-
че, което ще ви позволи да  
запишете или да нарисувате 
нещо в тетрадката си.

Вече знаете, че Полярната звезда се намира над Северния полюс 
на Земята. След като я намерите на небето, застанете с лице към 
нея (фиг. 2). Тогава пред вас ще бъде посоката север, зад вас – юг, 
вдясно – изток, а вляво – запад.

Вечерно
наблюдение

5

1

2

3

4

Фиг. 1. Как да намерим Полярната звезда
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Изобразете в тетрадките си взаимното разположение на съзвез-
дията Малка мечка и Голяма мечка. Ако след това ги наблюдавате в 
течение на годината, ще установите, че през различните сезони по-
ложението им на небето е различно. Това се дължи на движението 
на Земята около Слънцето.

 Допълнителна задача
Наблюдавайте Луната и определете фазата Ӝ.

Освен в добре познатите четири основни фази, можем да видим 
Луната в някоя от междинните Ӝ фази, свързани с нарастване или 
намаляване на осветената Ӝ част (фиг. 3).

Фиг. 2. Определяне посоките 
на света

Фиг. 4
От новолуние до пълнолуние Луната се нарича „млада“ или на-

растваща, а след пълнолуние – „стара“ или намаляваща. 
Как да разпознаем дали Луната е във фаза на растеж или на на-

маляване?
Съществува следното просто правило. Ако с осветената част 

на Луната може да се образува буквата „р“ по начина, показан 
на фиг. 4, то тя е във фаза на растеж (нарастваща). Ако пък се 
образува буквата „с“, то Луната е старееща (във фаза на нама-
ляване).

Нарисувайте в тетрадката си фазата, която сте наблюдавали. На-
правете схема, на която да се виждат Земята, лунната орбита около 
нея и посоката, от която идват слънчевите лъчи. Определете при-
близителното положение на Луната върху орбитата в момента на 
вашето наблюдение.

Голяма 
мечка

Малка 
мечка Полярна 

звезда

Запад

Север

Изток

Юг

Нещо повече
Ако посетите планетариум, 

ще можете да видите интерес-
но представяне на звездното 
небе със специален проек-
ционен апарат. Ако посетите 
обсерватория, ще можете да 
наблюдавате звездите и плане-
тите с телескоп.

нарастваща Луна намаляваща ЛунаФиг. 3

Вече мога  
 

 да  разпознавам на не-
бето съзвездията Голя-
ма и Малка мечка

 да откривам Полярната 
звезда и по нея да опре-
делям посоките на света

 да разпознавам фазите 
на растеж и на намаля-
ване на Луната
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25. Земята и Космосът
Вид на урока: обобщение

Основна дидактическа цел
Обобщаване, систематизиране и 

затвърдяване на знанията за изуче-
ните космически обекти 

Задачи
Учениците знаят и могат да
• описват, сравняват и разграни-

чават изучавани обекти
• систематизират информация в 

таблици
• разчитат и пресъздават схеми 

на изучавани явления
• обясняват факти и закономерности
• работят индивидуално и в екип 

Методи на преподаване и учене: фронтална 
беседа, работа по групи и самостоятелна работа в 
учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 58 – 59
2. учебна тетрадка – стр. 30
3. мултимедийни презентации
4. могат да се използват ресурсите, включе-

ни в преговаряните уроци в двете теми по пре-
ценка на учителя.

Ресурс Вид Приложение

Полет в Космоса видео
стимулира 
любопитството 
и мотивира

Методически насоки
Учителят разгръща динамична фронтална бе-

седа, в хода на която се припомнят основни харак-
теристики на космическите обекти и се формира 
обобщена представа за йерархичната структура 
на Вселената (по-големите космически обекти 
включват в състава си по-малки). 

Следват задачи за сравняване, разграничаване, 
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За нас – земните жители, планетата Земя има изключи-
телно значение. Освен нея в безкрайната Вселена има много 
други обекти.

Припомнете си най-важното за Земята и Космоса. 
За целта трябва да можете да отговорите на следните 
въп роси:

От какви космически обекти е съставена Вселената?
Какво представлява Слънчевата система?
Коя е причината за орбиталното движение на плане-

тите и техните спътници?
Как се обясняват сезоните на Земята, фазите на Лу-

ната, лунните и слънчевите затъмнения?

 Задача 1. Разгледайте схема 1 и опишете обектите, от 
които е съставена Вселената. Започнете от 
най-големите и стигнете до най-малките.

Обобщение

Таблица 1. Сравнение между  
обектите в Слънчевата система

Признаци за 
сравнение Звезди Планети Спътници

Брой една 
(Слънце)

осем 
(Меркурий, Венера, Земя, Марс, 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун)

естествени – над 170
изкуствени – няколко 
хиляди

Размери и маса огромни по-малки от тези на звездите по-малки от тези 
на планетите

Видими са, 
защото...

излъчват собствена 
светлина

отразяват светлината на Слънцето отразяват светлината 
на Слънцето

Схема 1. Космическите обекти 
във Вселената

Във Вселената има милиарди галактики. Всяка галак-
тика се състои от огромен брой звезди. В нашата галакти-
ка звездите са над 200 милиарда. Около звездите обикалят 
планети, така както Земята обикаля около Слънцето. Око-
ло планетите се движат спътници.

 Задача 2. Какви обекти включва в състава си Слънчевата 
система? Направете сравнение между тях, като 
използвате таблица 1.

Вселена

Галактики

Звезди

Планети

Спътници

Нашата галактика

Слънце

Слънчева система

59

Таблица 2. 
Сравнение на двете групи планети 

по основни характеристики

Група 
планети

Разположение 
спрямо

Слънцето
Размери 
и маса

Време за пълна 
обиколка около 

Слънцето
Структура Спътници

Земна 
група

по-близо до 
Слънцето

малки от няколко десетки 
денонощия до две 
години

скалиста, имат 
твърда повърхност

малък брой или 
нито един

Газови 
гиганти

по-далече от  
Слънцето

големи десетки години състоят се предим-
но от газове, нямат 
твърда повърхност

голям брой
(имат и пръстени)

 Задача 4. Коя е причината за орбиталното движение на 
планетите и техните спътници?

За да намерите верния отговор, прочетете внимателно и открий-
те липсващата дума в следния текст:

Между всички тела във Вселената съществува всеобщо при-
тегляне, наречено   . Силата на гравитационното притегля-
не  зависи  от  масата на телата и разстоянието между тях. 
Поради   космическите  тела с по-малка маса  се движат 
около тези с по-голяма маса.

 Задача 5. На какво се дължат сезоните на Земята, фазите 
на Луната, лунните и слънчевите затъмнения? 

Припомнете си как се обяснява всяко от изброените  
явления, като използвате дадените по-долу схеми.

Нещо повече
В древността хората вяр-

вали, че Земята е център на 
Вселената. Според съвре-
менните представи Вселена-
та няма център. Астрономи-
те вече откриха голям брой 
планети около други звезди.

Редуването на сезоните, лунните фази, слънчевите и лунните 
затъмнения се дължи на движението на Земята и Луната и промя-
ната на тяхното положение спрямо Слънцето.

Схема 4. Лунно и слънчево 
затъмнение

Схема 2. Редуване на 
годишните сезони

20 март

21 юни

21 декември

23 септември

2

4

31Слънце

Схема 3. Лунни фази

Слънчевата система се състои от Слънцето и планетите, които 
обикалят около него заедно със своите спътници.

По размери и маса планетите и спътниците са много по-малки от 
Слънцето. Само Слънцето излъчва собствена светлина. Планетите 
и спътниците не излъчват. Те са видими за нас, защото отразяват 
светлината на Слънцето.

 Задача 3. Сравнете планетите от земната група и газовите 
гиганти. Припомнете си по какво се различават, 
като използвате таблица 2.

групиране, разкриване на причинно-следствени 
връзки. По преценка на учителя някои от елемен-
тите на задачите могат да се изпълняват екипно, 
самостоятелно или фронтално.

Контрол
Устна проверка и оценка на изпълнението на 

възложените задачи
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В редица области на тех-
никата е необходимо да се из-
ползват изключително чисти 
вещества. Например в елек-
тротехниката се използва мед 
с много голяма чистота – на 
един милион градивни частици 
на веществото мед се пада не 
повече от една градивна части-
ца на примесите.

Нещо повече

26 Вещества и техните свойства

Веществата са навсякъде около нас. Те изграждат тела-
та, които ни заобикалят. Живите организми, включително 
и човекът, също са съставени от вещества. Всички веще-
ства се състоят от градивни частици. 

 Как получаваме веществата?

Веществата в природата обикновено не се срещат в чист вид. За 
да получат чисти вещества, хората трябва да преработят и пре-
чистят суровините (фиг. 1). Някои примери за чисти вещества са 
злато, сребро, мед (фиг. 2), захар, вода и други.

Веществата са чисти, когато съдържат едни и същи градивни 
частици.
Можем също да кажем, че те имат постоянен състав.
В практиката много рядко се използват абсолютно чисти веще-

ства (100%). Почти винаги веществата съдържат малко примеси 
(други вещества, които са в малки количества). Истински чисти ве-
щества се получават в лаборатории и заводи. Те се наричат още 
химически чисти вещества.

Вееще
чассти

Фиг. 1. Природни суровини – метални 
руди

Фиг. 2. Вещества – метали

 Кога веществата са чисти?

Независимо от начина си на получаване чистите вещества съдър-
жат едни и същи градивни частици. Например захарта може да се 
получи от захарна тръстика или от захарно цвекло. Независимо как е 
получено, чистото вещество захар съдържа само захарни молекули. 
Медта може да се получи от различни видове медна руда. Незави-
симо как е добито, в чист вид веществото мед съдържа само медни 
атоми (фиг. 3). Веществото вода може да бъде получено от морска, 
речна или чешмяна вода. Когато е чиста, водата съдържа само водни 
молекули (фиг. 4). 

Фиг. 3. Чистото вещество мед съдържа 
само медни атоми

Фиг. 4. Чистото вещество вода 
съдържа само водни молекули

ж
п

Цвекло

Медна 
руда

Захар

Мед

СУРОВИНИ ЧИСТИ ВЕЩЕСТВА

ПРЕЧИСТВАНЕ И
ПРЕРАБОТВАНЕ
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Помислете и отговорете
1. Кога веществата съдържат едни и същи градивни частици:

а ) когато са чисти; б) когато имат примеси?
2. Кога веществата имат точно определени и постоянни 

свойс тва: а) когато са чисти; б) когато имат примеси?
3. Кои свойства на водата могат да се установят чрез:

а) наблюдение; б) опити?
4. Чисто ли е желязото, което се топи при температура над 

1540°C, или съдържа примеси? Използвайте таблица 1. 
5. На кой (кои) от моделите на вещества (1, 2 или 3) на фиг. 6 

са показани чисти вещества? Обяснете отговора си, като из-
ползвате думата „следователно“.

  Какво представляват свойствата на веществата?

Различните вещества имат различни белези, по които могат да се 
разпознаят. Тези белези се наричат свойства. 

Свойствата на веществата са белезите, по които те се различават 
едно от друго.
Някои свойства на веществата могат да се установят чрез се-

тивата, например: цвят, вкус, мирис, блясък, а други – чрез опи-
ти, например: твърдост, ковкост, топлопроводност, магнитни 
свойства, температура на кипене и на топене. 

  Променят ли се свойствата на веществата?

Например само чистата вода замръзва при 0°C, кипи при 100°C 
и няма вкус (фиг. 5). Няма друго вещество, което да има точно тези 
температури на топене и кипене. В таблица 1 са дадени температу-
рите на топене и кипене на някои чисти вещества.

Чистите вещества имат точно определени и постоянни свойства 
при постоянни условия.
Ако към чиста вода се добави малко количество готварска сол 

(примес), а солената вода се загрее, тя започва да кипи при темпе-
ратура, по-висока от 100°C. Тази различна температура на кипене 
показва, че солената вода не е чисто вещество и в нея има примес.

Сввой
еднно

Чиисти
прии п

Таблица 1

Вещество
Темпера-
тура на 
топене, 

°C

Темпера-
тура на 
кипене, 

°C
Вода 0 100
Спирт –114 78
Желязо 1538 2750
Мед 1084 2567
Сяра 113 445
Готв. сол 801 1465

Фиг. 5. Чистата вода замръзва 
при 0°C и кипи при 100°C 

 Вече научихте 
  
� Когато са чисти, веще-

ствата са изградени от 
едни и същи градивни 
частици. 

� Веществата имат посто-
янен състав и постоянни 
свойства.

Никога не опитвайте на 
вкус и мирис непознати ве-
щества. Не ги докосвайте с 
ръце, защото могат да ув-
редят кожата ви.

Внимание!

В три прозрачни чашки поставете по една чаена лъжичка от 
веществата: сол, захар и бяло нишесте (предварително стрити 
на прах). Как ще познаете в коя чашка кое вещество се нами-
ра? Изпробвайте.

Направете у дома

Фиг. 6 (1) (3)(2)

26. Вещества и 
техните свойства

Вид на урока: за нови знания

Нови понятия  -

Задачи
Учениците трябва да 
• описват вещества по състав и 

по физични свойства
• разпознават по схема и/или 

модел вещества

Формиране и обогатяване на 
понятията

Вещество, свойства на вещес-
твата, примес

Предишни знания и вътрешно-предметни 
връзки

Учениците имат представа от III – IV клас за: 
вещество, материали, суровини, някои свойства 
на: въздуха (цвят, мирис, поддържа дишането и 
горенето); на водата (цвят, не поддържа горене-
то, разтваря вещества); на познати вещества (го-
рене, магнитни свойства, провеждане на топлина, 
разтваряне във вода, по-тежки ли са от водата), а 
от V клас за: строежа на веществата и градивните 
частици.

Контекст
личен – вещества, използвани във ежедневи-

ето
социален – значение на чистотата на вещества-

та; суровини и вещества, получавани от тях след 
преработката им

Дейности на учениците 
• извършват наблюдения 
• извличат информация от модели, схеми, таб-

лици
• анализират данни
• сравняват, разграничават, групират вещества 

и свойства
• организират информация  в таблица
• работят в екип
• обсъждат проблеми
• споделят резултати

Организация на урока
фронтална и групова

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 64 – 65
2. учебна тетрадка – стр. 31

3. необходими средства:
– образци от чисти вещества: вода, сол, за-

хар, сяра, желязо, спирт, алуминий, мед
– стъклени банки, опаковки на храни (или ле-

карства), съдържащи с чисти вещества
– схема, показваща връзката между суровини 

и вещества
– схема и/или модел на строежа на чисти ве-

щества
– таблица с физични константи на някои ве-

щества (температури  на топене и на кипене)
4. ресурси в електронния вариант на учеб ника:
 

Ресурс Вид Приложение
Свойства на вещества-
та (крехкост на сярата) видео онагледяване

Задача 1. Разпределя-
не на чисти вещества и 
суровини

интерактив-
на задача

самостоятелна 
работа и кон-
трол

Задача 2. От какво са 
изградени веществата 

интерактив-
на задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед – бързо, 
лесно, точно

анимирана 
схема

преговор и об-
общение (работа 
със схема)
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Форми и методи на оценяване
устна проверка
писмена проверка
проверка на практически умения
Различни техники за оценяването на постиг-

натите резултати (знания, мисловни умения, 
практически умения, продукти, отношения): на-
блюдение, практическа дейност, писане в дневник, 
протокол, отговор на въпроси (беседа , викторина, 
семинари), писмени резултати (рисунка, схема, ре-
шения, домашни)  представяне (изява), портфолио. 

Някои задачи за оценяване могат да бъдат из-
ползвани за оценка на обучението на учениците 
за постигането на един или няколко очаквани ре-
зултата.

Вещества и свойства (допълнителна ин-
формация за учителя)

Веществата (чистите вещества) имат постоя-
нен химичен състав (едни и същи градивни части-
ци). Напр. чистото злато е съставено само от злат-
ни атоми. Всички вещества имат свойства, които 
можем да използваме, за да ги идентифицираме. 
Свойствата, при които не се променя химическата 
им природа, се наричат физични, а тези, при които 
тя се променя – химични.

Физичните свойства могат да са екстензивни 
(зависят от количеството на веществото): маса, 
обем, дължина или интензивни (не зависят от коли-
чеството на веществото): цвят, мирис, блясък, тем-
пература на кипене, температура на топене, плът-
ност и ковкост. Последните са обект на изучаване 
в урока. Тези свойства могат да бъдат установени 
чрез наблюдение, измерване или опит и служат за 
описание  и определяне на веществото. Това е въз-
можно, защото свойствата на (чистите) вещества 
са постоянни при постоянни условия. напр. веще-
ствата имат постоянен външен вид, цвят, мирис, 
разтворимост, точно определена температура на 
топене и температура на кипене и плътност.

На графиката е показана зависимостта между 
температурата на чисто вещество и времето на на-
гряването му. 

Правата хоризонтална линия показва, че тем-
пературата на веществото не се променя с течение 

на времето, докато цялото количество чисто веще-
ство се разтопи или изпари.

Ако веществото съдържа примеси, но те са 
толкова малко, че не могат да бъдат открити чрез 
химическа реакция, то се счита за химически 
чисто. Например такава е дестилираната вода.  
Има разлика между химически чисто и техни-
чески чисто вещество. Ако примесите в дадено 
вещество не се отразяват на качествата му при 
използването му за технически цели, то се нари-
ча технически чисто вещество. Напр. техниче-
ски чистият калай съдържа около 99,5% калай и 
0,5% примеси от мед, желязо, олово и цинк, които 
не пречат за използването му за получаване на 
сплавта бронз. 

Предложения за стратегии за провеждане 
на урока, чрез които могат да бъдат постигна-
ти очакваните резултати.

В началото на часа се проверява доколко уче-
ниците могат да разпознават тела и вещества и да 
дават примери с тях. Обсъжда се въпросът: как се 
получават отделните вещества. Повечето (чисти) 
вещества могат да се получат чрез преработване и 
пречистване на суровини. Примери: желязна руда 
– желязо; захарна тръстика – захар; морска вода 
– готварска сол.

Поставя се проблемът: кога едно вещество 
е чисто според вас? Защо е важно да знаем чис-
тотата му? Въвеждането на понятието вещество 
като „чисто вещество“ („химически чисто веще-
ство“) на базата на житейския опит на учениците 
е трудно, защото представите им за „чистота на 
веществата“ в ежедневието са различни от науч-
ните представи. Например „чиста вода“ означава 
вода, която няма примеси и е годна за пиене или 
други цели. Но на практика тези вещества не са 
абсолютно чисти (100%), защото съдържат при-
меси от други вещества. Чистотата на вещество-
то може да се изведе (не директно) на базата на 
химичния му състав. Учениците знаят, че всяко 
вещество си има собствени градивни частици. Да-
ват им се примери за това. Предлага им се те да 
дефинират понятието, като отговорят на въпроса: 
кога можем да кажем, че едно вещество е чисто. 
Чистото вещество съдържа едни и същи градив-
ни частици. Понятието се затвърдява с конкретни 
примери на вещества, онагледени с моделите на 
строежа им. Индиректно им се показва, че чисти-
те вещества, имат постоянен състав. Поставя се 
въпросът откъде на практика можем да получим 
информация за чистотата на веществата? Показ-
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ват се лабораторни стъкленици, опаковки на хра-
ни (или лекарства), съдържащи чисти вещества 
и се коментира съставът им, показан на етикета. 
Но как можем да различим отделните вещества, 
ако те не са опаковани или нямат етикети? Демон-
стрират се часовникови стъкла с образци на ве-
щества. Примери: вода, сол, захар, сяра, желязо, 
спирт, алуминий, мед. Учениците стигат до изво-
да, че белезите, които ги отличават едно от друго 
,се наричат свойства. Те наблюдават и записват 
тези свойства в таблица, подобна на показаната 
по-долу.

веще-
ство

състоя-
ние цвят мирис темп. 

кипене
темп. 

топене
магн. 

св.

вода
сяра
желязо
спирт

Коментират се свойства, които могат да се уста-
новят чрез наблюдение, и такива, за които е нужно 
да се направи опит (или измерване). За удобство 
някои стойности на температурите на кипене и то-
пене са дадени в справочна таблица в учебника и 
на учениците се показва как да работят с нея. 

Отново се провокира мисленето на учениците 
с въпроса: променят ли се свойствата на чистите 
вещества? Дали следващия час, за тези вещества 
и при същите условия в стаята, резултатите в 
таблицата ще изглеждат по същия начин? Дефи-
нира се постоянството на свойствата на чистите 
вещества. Вниманието на учениците се насочва 
към това: можем ли по свойствата на едно веще-
ство да познаем кое е то? Описват се свойствата 
на вещества от таблицата, а учениците определят 
кое е веществото. Задават се нови въпроси, които 
карат петокласниците да мислят: Ако ваш съу-
ченик направи много точни измервания на тем-
пературите на кипене и топене на морска вода и 
установи, че тя кипи при над 100°С и замръзва 
при температура под 0°С, какъв извод може да се 
направи за чистотата на водата? А за градивните 
частици, които тя съдържа? 

В края на часа се обобщава връзката между 
постоянните свойства на чистите вещества и вида 
на частиците, които съдържат. Разкрива се зна-
чението на особено чистите вещества за практи-
ката.

Предложения за начини за проверяване и оце-
няване на постигнатите резултати от учениците. 

Практическа дейност
На учениците се поставя задача:
• да наблюдават (у дома или в клас) вещества, 

използвани в домакинството;
• да им направят снимки и да опишат свойства-

та им в таблица. Например: готварска сол (натри-
ев хлорид), захар (захароза), хлебна сода (натриев 
хидрогенкарбонат), въглерод (графит), тебешир/
варовик (калциев карбонат).

• да изработят с пластилин модели на две (чис-
ти) вещества в твърдо състояние: първото, изгра-
дено от атоми, а второто – от молекули

Устни отговори
От учениците се изисква:
• да отговорят на въпроси, например: Кои са 

признаците на чистото вещество? 
• да обсъдят в група и да отговорят: Каква е 

разликата между чисто и фалшиво злато? Как мо-
гат да се различат на практика?

Писмени отговори, рисунки, схеми
От учениците се изисква:
• да нарисуват и оцветят модел на чисто веще-

ство

Представяне на продукт (проект)
На учениците се предлага :
• да направят постер (видео или анимация), в 

който да покажат някои чисти вещества и сурови-
ните, от които те могат да бъдат получени

• да направят съобщение (презентация) за  упо-
требата на „особено чисти вещества“. 

Портфолио
Предлага се на учениците да изберат най-до-

брата част от работата си в урока да я включат 
в портфолиото си, като посочат защо са избрали 
тази част.
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27 Смеси. Видове смеси

В природата много рядко се срещат чисти вещества. 
Въздухът, който дишаме; водата, която пием; почвата; 
храната, с която се храним (фиг. 1); природните и изкус-
твените материали, които използваме, са смеси на различ-
ни вещества.

 Какво представляват смесите?

Когато се смесят две вещества, градивните им частици проник-
ват помежду си. 

Фиг. 1. Сладоледът е смес от въгле-
хидрати, белтъчини, мазнини и вода

Някои нееднородни смеси 
могат да бъдат разграничени  
от еднородните с помощта на 
светлината. 

Ако светлинен лъч преми-
не през еднородна смес, на-
пример чист въздух, той не се 
вижда. Ако обаче светлината 
преминава през нееднородна 
смес като замърсен въздух, 
дим, мъгла или леко мътен 
разтвор, тя се отразява от 
по-големите частици и затова 
светлинният лъч се вижда.

ПРОВЕРЕТЕ: Еднородна 
или нееднородна смес е въз-
духът в класната стая? От как-
во зависи това?

Нещо повече

Смесите са съставени от две или повече вещества. Имат различ-
ни градивни  частици.
Веществата, съставящи сместа, се наричат съставни части. 

Например въздухът е смес от веществата: азот, кислород, въглеро-
ден диоксид и други. А природната вода е смес от  вода, минерални 
соли и газове. 

 Какви видове смеси има?

При някои смеси отделните вещества могат да се забележат при 
наблюдение с просто око или под микроскоп. Ако разгледаме смес-
та от пясък и вода (фиг. 2а), можем да разграничим двете вещес-
т ва: пясъка и водата. Това е така, защото градивните им частици 
са неравномерно разпределени в сместа. Такива смеси се наричат 
нееднородни. 

Сммес
ни гр

Нееднородна смес Еднородна смес

Ако съставните части на една смес могат да се разграничат, тя се 
нарича нееднородна смес. 
ААк
ннар

Фиг. 2. a) пясък и вода б) захар и вода

ВЕЩЕСТВОВЕЩЕСТВО СМЕС
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  Вече научихте   
смеси, еднородни смеси
нееднородни смеси

� Смесите са съставени от 
две или повече вещества.

� Ако отделните съставки в 
една смес могат да се раз-
граничат – тя е неедно-
родна, а ако не се разгра-
ничават – тя е еднородна.

� Смесите могат да бъдат 
в газообразно, течно и 
твърдо състояние.

Нееднородни смеси са: почвата, пясъкът, мътните води, замър-
сеният въздух, газираната вода, вода и пясък, вода и глина, вода и 
олио и др.

Има смеси, на които не можем да разграничим отделните вещес-
тва, дори да ги наблюдаваме с микроскоп. Такава е сместа от захар 
и вода (фиг. 2б). Градивните частици на двете вещества са равно-
мерно разпределени в целия обем на сместа. Подобни смеси се на-
ричат еднородни.

Ако съставните части на една смес не могат да се разграничат, тя 
се нарича еднородна смес.
Еднородни смеси са: чистият въздух, морската и речната вода, 

захарният разтвор, виното, оцетът (смес от оцетна киселина и 
вода), сплавите и др. 

  В какви състояния са смесите?

Смесите могат да бъдат в твърдо, течно или газообразно със-
тояние. Най-често състоянието на сместа се определя от състо-
янието на веществото, което преобладава в нея. Разгледайте при-
мерите за смеси и състоянията им в таблица 1. Обяснете на какво 
се дължи състоянието на всяка смес.

Акко с
се нар

Помислете и отговорете

1. Какво са смесите? По какво се различават от отделните ве-
щества?

2. Дайте примери за еднородни и нееднородни смеси.
3. По какво се различават еднородните от нееднородните смеси?
4. Посочете примери за смеси в газообразно, течно и твърдо 

състояние.
5. Определете вида на следните смеси: 

а) глина и вода; б) вода и олио; в) вода и сол. 
Обяснете отговора си.

Направете у дома

Пригответе смес вене г рет 
за салата от олио и оцет. 

Каква по вид е сместа? 
Защо преди употреба 

тряб ва да се разклаща?
Смесете нишесте с вода. 

Каква по вид е сместа?

Таблица 1. Примери за смеси в различни състояния

Смес Вещества Пример
Газ Газ и газ Въздух – смес от газовете: азот, кислород и др.
Газ Течност и газ Мъгла – смес от малки капчици вода и въздух
Газ Твърдо и газ Дим – смес от малки твърди частици и въздух
Течност Газ и течност Газирана вода –  газ въглероден диоксид и вода
Течност Течност и течност Майонеза – смес от течни мазнини и вода
Течност Твърдо и течност Морска вода – смес от твърди соли и вода
Твърдо Газ и твърдо Газобетон – смес от въздух и бетон
Твърдо Течност и твърдо Мокър бетон – смес от вода и твърди вещества
Твърдо Твърдо и твърдо Сплави – смеси от различни метали

а

27. Смеси. Видове 
смеси

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
смеси, еднородни смеси, неед-

нородни смеси

Задачи
• описва смесите като съставени 

от две или повече вещества
• описва разлики в състава на 

веществата и смесите (по модели)
• различава нееднородни от ед-

нородни смеси въз основа на опи-
сание, наблюдение и изображение

• дават примери за смеси, използвани в ежедне-
вието в газообразно, течно и твърдо състояние

Понятия, които ще се формират или обога-
тяват

смеси, съставна част, еднородни смеси, неед-
нородни смеси 

Предишни знания и вътрешно-предметни 
връзки

Учениците познават конкретни смеси, използ-
вани в ежедневието, без да са ги определяли като 
такива, а в V клас са научили за строежа на веще-
ствата и градивните частици

Урокът е свързан с темата за разтвори, която 
ще се изучва по-късно в V клас по Човекът и при-
родата, както и в часовете по ХООС в 10 клас

Контекст
личен – разглеждат се смеси, използвани във 

ежедневието 
глобален – повечето вещества в природата са 

под формата на смеси

Урочна организация
фронтална и групова

Дейности на учениците (за постигане на очак-
ваните резултати)

извършват наблюдения и опити
извличат информация от модели, схеми, таблици
анализират данни
сравняват, разграничават, групират смеси

организират информация в таблица
работят в екип
участват в обсъждане на проблеми
споделят резултатите и изводите помежду си и 

с класа

Учебно-методически ресурси 
1. учебник - стр. 66-67
2. учебна тетрадка - стр. 32
3. Необходими материали и средства
образци на смеси
схема и/или модел(и) на строежа на еднород-

ни и нееднородни смеси
таблица на смеси в различни състояния
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. Видове 
смеси

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. Използ-
вайте данни от таб-
лица, за да решите 
задачата

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимирана 
схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

Форми и методи на оценяване:
Различни техники  за оценяването на постигна-

тите резултати (знания, мисловни умения, практи-
чески умения, продукти, отношения) :

наблюдение, практическа дейност, писане в 
дневник, протокол, отговор на въпроси (беседа, 
викторина, семинари), писмени резултати (рисун-
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ка, схема, решения, домашни)  представяне (изя-
ва), портфолио. Някои задачи за оценяване могат 
да бъдат използвани за оценка на обучението на 
учениците за постигането на един или няколко оч-
аквани резултата.

Смеси. Видове смеси (допълнителна 
информация за учителя).

Сместа е система, съставена от два или повече 
различни вещества (компоненти), които не си вза-
имодействат химически. Смесите нямат постоянен 
състав. Свойствата им зависят от количеството на 
компонентите им. Те нямат такива отличителни 
белези като: точно определена плътност, темпера-
турата на топене и кипене, разтворимост. Смесите 
се топят (кипят) в температурен интервал. 

На графиката на завимостта на температура на 
смес от времето на нагряване се вижда, че линията 
не е хоризонтална (както е при чистите вещества), 
т.е температурата не остава постоянна с времето. 
Вместо това има наклон, който показва, че компо-
нентите на сместа се топят в определен темпера-
турен диапазон.

Тъй като смесването е физическа промяна, 
компонентите в сместа не губят собствените си 
свойства. Физичните свойства на един компонент 
обикновено се използват за отделянето му от сме-
ста чрез физични методи. 

Смеси могат да бъдат хомогенни (еднородни) 
или хетерогенни (нееднородни). Те се разделят 
още на: разтвори (еднородни), колоиди и сус-
пензии (нееднородни смеси). Хомогенните смеси 
имат еднакъв състав и еднакви свойства в целия 
си обем. Отделните им компоненти не могат да се 
разграничат, дори под микроскоп. Частиците им 
(атоми, йони или молекули, с размери под 1 nm 
или 10 –9m) са равномерно разпръснати помежду 
си (диспергирани са на атомно или молекулно 
ниво). Еднородните смеси се наричат разтвори. 
Те са стабилни, трудно се разделят. Не могат да 
бъдат разделени чрез утаяване, филтруване или 
центрофугиране. За разделянето им може да се 
използва дестилация и други методи. Разтворите 
не разсейват светлината. Примери: солена вода, 
сварен чай, или разтворено нес кафе, оцет, вино, 
сплави, въздух. Хетерогенните смеси нямат една-
къв състав и свойства в целия си обем, т.е. имат 
две или повече фази. Компонентите им могат да 
се разграничат с просто око или с микроскоп, те 
могат по-лесно да се разделят. Към хетерогенните 
смеси спадат колоидите и суспензиите. Частиците 
на колоидите са по-големи от тези на разтвори-

те. Те представляват макромолекули или агрегати 
с размери от 1 nm до 1000 nm. Колоидите често 
се бъркат с истинските хомогенни разтвори, тъй 
като на макрониво изглеждат хомогенни (с просто 
око не се забелязва граница между отделните ком-
поненти), но на микрониво може да се установи 
тяхната хетерогенност( с микроскоп частиците им 
могат да бъдат забелязани; те не са равномерно 
разпръснати на атомно или молекулно ниво). Ко-
лоидите са сравнително стабилни, не се разделят 
чрез утаяване и филтруване. Могат да се разделят 
чрез центрофугиране. Често те са мътни и могат 
да разсейват светлината (тиндалов ефект). При-
мери: мъгла, дим, пяна, сметана, мляко, майонеза, 
кръв, боя, пемза, желатин. Суспензиите държат 
още по-големи частици или агрегати с размер над 
1m m (10-6 m). Нестабилни са, разделят се чрез 
утаяване, филтруване и центрофугиране. Те също 
разсейват светлината или са мътни. Разсейването 
на видимата светлина (ефект на Тиндал) от коло-
идни частици (или частици на суспензия) позво-
лява лъчът светлина да стане видим. Например в 
резултат на този ефект се вижда как светлинният 
лъч осветява частиците прах, съдържащи се във 
въздуха на едно помещение. Когато светлината 
преминава през истински разтвори, частиците в 
тях са твърде малки, за да я отклонят и разсеят, 
светлинният лъч не се вижда. Примери: глина с 
вода, вода с пясък, газирана напитка, бира (газ с 
течност), сварено турско кафе, портокалов фреш 
(сок).

Предложения за стратегии за провеждане 
на урока, чрез които могат да бъдат постигна-
ти очакваните резултати.

Въвеждането на понятието „смеси“ става въз 
основа на житейския опит на учениците чрез 
конкретни примери. След това, за да се осмисли 
добре идеята се приготвя смес от две вещества в 
момента. Докато учениците наблюдават смесва-
нето, се посочва всяко вещество от сместа и се 
дефинира „съставна част“. Обръща се внимание 
на частиците, които е има във всяко от вещества-
та и частиците, които ще има сместа. Така по ес-
тествен начин учениците сами дефинират смесите 
като съставени от две или повече вещества и из-
градени от различни градивни частици. За разви-
тие на представата им на микрониво се показва 
и разяснява модел на строежа на веществата на 
смес, съставена от две вещества с различни по вид 
градивни частици.

Нееднородността на смесите лесно се извеж-
да на базата на директно наблюдение. Обръща се 



92

внимание на учениците да установят, в коя от сме-
сите ясно могат да се разграничат двете вещества. 
Допълва се, че ако тази смес може да се погледне 
под микроскоп, ще се види, че частиците Ӝ не са 
еднакво разпределени в целия обем на сместа. По-
казва се и модел за онагледяване на микрониво. 
Чрез наблюдение на външния вид на друга смес 
се извежда и понятието еднородни смеси. Обръща 
се внимание на факта, че при еднородните сме-
си отделните вещества не могат да се разграни-
чат дори при наблюдение с микроскоп. Прави се 
предположение от учениците за разпределението 
на градивните частици в обема на сместа. То се 
доказва (или отхвърля), като се представи модел 
на еднородна смес и се коментира равномерното 
разпределение на частиците на веществата.

За развитието на умението на учениците да 
разграничат еднородни и нееднородни смеси се 
показват и други примери реални обекти, снимки 
или модели. Изисква се определянето на вида на 
сместа и обяснение на избора. Дават се примери 
на смеси, например въздух, морска вода и почва и 
учениците се насочват към тяхното състояние и се 
въвеждат: газообразни, течни и твърди смеси. За 
да се разбере по-добре от какво зависи състояние-
то на смесите, се поставя задача на учениците да 
помислят: в какво състояние може да бъде смес от 

сол и от вода. Извършват се опити, за да се пока-
же, че когато течността е по-малко, а солта е пове-
че – сместа е твърда, а когато е повече течността, а 
е по-малко солта – сместа е течна. Прави се извод, 
че най-често състоянието на сместа се определя 
от състоянието на веществото, което преобладава 
в нея. За примери на смеси в различни състояния 
може да се използва таблицата в учебника. Ако 
се коментира и тяхната еднородност, трябва да се 
има предвид, че само въздухът, морската вода и 
сплавите са еднородни. Майонезата и млякото са 
колоиди и те изглеждат еднородни, но при наблю-
дение с микроскоп се установява нееднородност-
та им. За затвърдяване се дават различни примери 
на смеси. За всяка от тях се коментира: състояние, 
външен вид, еднородна или нееднородна; обясне-
ние на вида на сместа. Резултатите се нанасят от 
учениците в таблица.

Смес Състав Вид на сместа

28. Свойства на смесите
Вид на урока
за нови знания

Нови понятия: 

Понятия, които ще се обога-
тяват

свойства, смеси

Задачи 
Учениците знаят и могат да:
• описват разлики в свойствата 

на веществата и смесите
• разбират, че разликите в свой-

ствата на веществата могат да се 
използват за разделянето им

Вътрешно-предметни връзки
• връзка с уроците Вещества и 

техните свойства и Смеси. Видове 
смеси. 68

28 Свойства на смесите

В природата съществуват много различни смеси. Част 
от тях са се образували отдавна като въздуха, водата, поч-
вата, скалите, рудите. Други се получават сега и се изпол-
зват всеки ден като храна, лекарства и материали, защото 
имат различни ценни свойства. За да знаем как да използва-
ме смесите, трябва да научим какви са техните свойства и 
от какво зависят те.

 Какви са съставът и свойствата на смесите

За приготвянето на една смес ние можем да използваме вещества 
в различни съотношения. Например, за да получим смес от вода и 
сол, можем да добавим три лъжици вода към две лъжици сол или 
две лъжици вода към три лъжици сол. Тъй като няма точно опре-
делено съотношение на смесване на веществата, казваме, че сме-
сите нямат постоянен състав. Ето защо, за разлика от веществата, 
смесите нямат точно определени и постоянни свойст ва. Например 
водата от различни реки, езера, морета и океани има различен със-
тав. Затова тя няма точно определени и постоянни температури на 
кипене и топене.

Смесите нямат постоянни свойства, защото нямат постоянен 
състав.

 От какво зависят свойствата на смесите?

Плодовите и зеленчуковите сокове са различно оцветени сме-
си, защото в тях има природни багрила с различен цвят (фиг. 1). 
Козметичните продукти са с приятна миризма, защото съдържат 
ароматни вещества (фиг. 2). Нефтът гори, защото е смес от веще-
ства, които могат да горят. Стоманата е сплав, която може да се 
кове, защото съдържа ковкия метал желязо (фиг. 3). Ясно е, че сме-
сите придобиват някои свойства на веществата, които съдържат.

Сммес
съсста

Фиг. 1. Плодовите сокове съдържат 
природни багрила с различен цвят 

Фиг. 3. Стоманата е сплав на желязото

Свойствата на смесите зависят от свойствата на веществата, 
които ги съставят.
Сввой
коиито

Фиг. 2. Парфюмите съдържат 
ароматни вещества 
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  Вече научихте

Ако смесите съдържат едни и същи вещества, но в различни 
количества, свойствата на смесите се изменят. Например, когато 
поставим бучка захар в чая, той придобива сладък вкус. С всяка 
следваща бучка захар чаят става по-сладък (фиг. 4).

Свойствата на смесите зависят и от количествата на веществата, 
които ги съставят. 

Водата в моретата и в океаните съдържа разтворени соли. Зато-
ва тя не замръзва през зимата дори когато температурите паднат 
под 0°С. Колкото е по-голямо количеството на солите във водата, 
толкова е по-ниска температурата Ӝ на замръзване. При нагряване 
солената вода започва да кипи при температура над 100°С. Колкото 
е по-голямо количеството на разтворените соли в нея, толкова е 
по-висока температурата Ӝ на кипене.

 Запазват ли най-характерните си свойства 
   веществата, съставящи смесите?

Чаят става сладък, когато му при-
бавим захар. В сместа захарта запазва 
сладкия си вкус. Ако доближим магнит 
към смес от желязо и сяра, желязото 
се привлича от магнита (фиг. 5). В тази 
смес желязото е запазило магнитните 
си свойства. Следователно в смесите 
веществата запазват характерни-
те си свойства, което може да се из-
ползва за разделянето им.

Сввой
коиито

Фиг. 4. Колкото повече захар има в 
чая, толкова е по-сладък 

Фиг. 5. Желязото запазва магнитните 
си свойства в сместа от желязо и сяра 

� Смесите нямат постоянни 
свойства.

� Свойствата на смесите за-
висят от свойствата и ко-
личествата на вещества-
та, които ги съставят.

� Веществата в смесите 
запазват характерните си 
свойства.

Направете у дома

Подгответе различни 
цвет ни смеси, като изпол-
звате вода и оцветители 
за храна. Ароматизирайте 
тези смеси, като добавите 
ароматни масла (лимоново, 
ментово, лавандулово или 
други, които се намират в 
аптеката).

Помислете и отговорете

1. Сравнете свойствата на смесите и на чистите вещества.
2. От какво зависят свойствата на смесите?
3. Дайте примери за вещества, които запазват най-характерни-

те си свойства дори и когато са в смеси.
4. Солената вода замръзва при по-ниска температура от чиста-

та вода (0°С). При това колкото е по-солена, толкова е по-
ниска температурата Ӝ на замръзване. Обяснете този факт. 
Според вас защо през зимата улиците се посипват със солена 
вода (луга)?

5. От състава на почвата зависи 
способността Ӝ да осигурява вла-
га, въздух и хранителни вещества 
за растенията. Обяснете причи-
ната за различния цвят на почви-
те, показани на фиг. 6.
Какви изводи можете да напра-
вите за свойствата им?

Фиг. 6. Почвите имат различен цвят

Контекст 
• личен – свойства на смеси, използвани във 

ежедневието; 
• глобален – свойства на смеси, които имат 

значение за практическата дейност на човека и за 
климата 
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Урочна организация
фронтална и групова

Учебно-методически ресурси
1. учебник - стр. 68-69
2. учебна тетрадка - стр. 33
3. необходими материали и средства – веще-

ства: вода, сол, захар, чашки, лъжичка за раз-
бъркване, различни смеси за онагледяване

4. ресурси в електронния вариант на учебника 

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. Свойства 
на смесите

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

Значение на почвата 
за живота на Земята

информа-
ционен

за надграждане на 
знания 

С един поглед – бър-
зо, лесно, точно

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

Контрол
Оценяване на: отговори на въпроси от беседа-

та; писмени резултати (рисунки, схеми, решения 
на задачи, домашни); допълнителни изяви; порт-
фолио. 

 
Предложения за стратегии за провеждане 

на урока, чрез които могат да бъдат постиг-
нати очакваните резултати.

В урока има няколко акцента: Защо е важно да 
познаваме свойствата на смесите? Какви са свой-
ствата на смесите? От какво зависят? Запазват ли 
се свойствата на съставящите вещества в сместа?

За мотивация първоначално се насочва внима-
нието към ценността на знанието за свойствата 
на смесите. Учениците дават примери за позна-
ти смеси в природата, бита и практиката тяхната 
употреба като храна, лекарства и материали. Как-
ва е причината за това? Приложение им се дъл-
жи на техни ценни свойства. Прави се изводът, 
че за да знаем как да използваме смесите, трябва 
да научим какви са техните свойства и от какво 
зависят те.

Поставя се проблем, дали смесите имат точно 
определени и постоянни свойства. Демонстрират 
се две вещества, например сол и вода, учениците 
коментират техните свойства, които не се проме-
нят. Следва опит. Получават се смеси с различен 

състав в различни чашки. Например в чаша вода 
се поставя една лъжица сол, а в друга – две - три 
лъжици. Обсъжда се, дали се променя съставът 
на смесите? Стига се до извода, че смесите нямат 
постоянен състав. Дискутира се, дали свойствата 
на получените смеси са абсолютно еднакви. 
Каква може да е причината за това? Прави се 
заключението, че смесите нямат постоянен състав, 
затова нямат постоянни свойства (за разлика от 
чистите вещества).

На базата на опита се въвежда проблемът, от 
какво зависят свойствата на смесите. Обсъжда 
се, какъв ще е вкусът на получените вече смеси? 
Защо? Прави се изводът, че свойствата на смеси-
те зависят от свойствата на веществата, които ги 
съставят. За затвърждаване се дават примери за 
смеси и свойствата им. Търси се на какво се дъл-
жат тези свойства (или вещества с какви свойства 
се съдържат в смесите). Примери: Защо парфю-
мите ухаят приятно? Защо шоколадът е сладък на 
вкус? Защо лимоновият сок е кисел? Защо боите 
за рисуване са различно оцветени? Защо спла-
вите на металите провеждат топлина? Защо гори 
бензинът? За да се разгледа изменението на свой-
ствата, учениците предполагат, в коя чашка от на-
правените смеси, разтворът е най-солен, а после 
и как може да се обясни това. Те правят извод, 
че свойствата на смесите зависят от количества-
та на веществата, които ги съставят. А дали, ако 
измерим температурата на кипене на разтворите 
всички ще кипят при 100°С? Кой ще кипи при 
най-висока температура? Защо? Установява се, 
че колкото повече е разтвореното вещество (сол-
та), толкова температурата на кипене на разтво-
ра е по-висока. Колкото повече е солта в сместа, 
толкова температурата на замръзване е по-ниска. 
Коментира се значението за живота на факта, че 
солената вода замръзва при по-ниска температура 
от чистата вода.

В края на часа се коментира въпросът, дали се 
запазват най-характерните свойства на вещества-
та в смесите. Прави се връзка със следващия урок, 
че след като веществата в смесите запазват харак-
терните си свойства, това може да се използва за 
разделянето им.

Допълнителна задача: Ученик изследва чиста 
и морска вода и записа резултатите в таблица. По 
какво се различават чистата и морската вода? На 
какво се дължи разликата? Ако пробата е взета 
от Мъртво море, което в много по-солено, какви 
щяха да са стойностите на Тк и Тт (по-високи, 
по-ниски или същите като сегашните)? 
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Изследване на свойствата на смесите29

Фиг.1. Сгъване на 
филтърна хартия 

    В този час:

• ще се запознаете с усло-
вията за безопасност в ла-
боратория
• ще изследвате свойствата 
на вещества и смеси
• ще разпознавате опитно 
еднородни и нееднородни 
смеси

Необходими уреди
и материали:

желязо и сяра на прах, гот-
варска сол, нишесте, две 
малки стъклени чашки, маг-
нит, хартия, малки лъжич-
ки, шпатули, чаша с вода и 
фенерче

Н
и

  Задача 1. Запознайте се с правилата за безопасна работа в 
лаборатория и винаги ги спазвайте. 

Работата в лаборатория е интересна, но и много отговорна. Пре-
ди да извършите опити с различни вещества и лабораторни съдове, 
се запознайте с важни правила за безопасност. Те са записани на 
жълт фон. Прочетете ги и ги спазвайте при работа.

  Задача 2. Изследвайте опитно променят ли се свойствата 
на веществата след смесване.

1. С помощта на шпатула поставете по малко желязо и сяра вър-
ху лист хартия на отделни купчини.

2. На друга хартия поставете от двете вещества и разбъркайте 
добре, за да се получи смес от тях.

3. Опишете свойствата на веществата желязо, сяра и тяхната 
смес по признаците, посочени в таблицата по-долу.

Упътване: Стойностите на температурите на топене и кипене на 
желязото и сярата намерете в таблица 1 на стр. 65.

4. За установяване на магнитните свойства използвайте магнит, 
който се поставя под хартията, за да не се замърсява.

5. Направете изводи: изменят ли се свойствата на веществата 
(желязо и сяра) след смесване?

Резултати Желязо Сяра Смес от желязо 
и сяра

Състояние
Цвят
Мирис
Т. т.°
Т. к.°
Магнитни свойства
Изводи: 

Правила за безопасна работа

1. Работата с лабораторни съдове, пособия и вещества може 
да започне само след разрешение от учителя.

2. Веществата не се пипат с ръка. Използват се лъжички, 
пинцети и шпатули.

3. Не се разрешава опитването на вкуса, дори на познати ве-
щества. Има опасност от изгаряне на устата и отравяне.

4. Миризмата на веществата се установява чрез навяване с 
ръка към носа.

Лабораторно
упражнение

Не забравяйте

В учебника не се 
пише. Работете в 
тетрадките си.
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  Задача 3. Установете и сравнете свойствата на еднородна 
и нееднородна смес. 

1. Напълнете две чашки до средата с вода. 
2. В едната чашка поставете с лъжичка 

малко количество готварска сол (натриев 
хлорид). 

3. В другата чашка поставете малко коли-
чество нишесте. 

4. Разбъркайте сместа във всяка от двете 
чашки за няколко минути с лъжичка. Тогава 
сравнете външния вид на смесите в двете 
чашки. 

 5. Опишете това, което виждате във всяка 
чашка, по признаците, посочени в таблицата 
по-долу. 

Упътване: Еднородните смеси обикнове-
но са бистри и се наричат разтвори. А неед-
нородните смеси в повечето случаи са мът-
ни. Ако частиците на нееднородната смес са 
много малки и не може да се прояви мътност-
та, то през тях може да се види пътят на лъч светлина подобно на 
фарове в мъглата. 

6. За да проверите вижда ли се пътят на светлинен лъч през сме-
ста, нека вашият учител освети всяка от чашките с фенерче.

Направете изводи: Коя от смесите е еднородна и защо? Коя 
смес е нееднородна и защо?

  Вече мога  
 
� да изследвам свойства-

та на някои вещества и 
смеси

� да разпознавам чрез на-
блюдение и опити видо-
вете смеси

Фиг. 1. Нееднородните смеси 
обикновено са мътни и може да 
се види пътят на насочен през 
тях лъч светлина  

Наблюдения по признаците Смес от 
сол и вода

Смес от 
нишесте и вода

1. Колко вещества присъстват в чашата?

2. А колко вещества изглежда, че има в нея?

3. Разграничават ли се отделните вещества в сместа?

4. Бистра или мътна е сместа?

5. Вижда ли се пътят на светлинния лъч през нея?

Изводи (за вида на сместа):

Обобщете извършеното от вас по време на лабораторното уп-
ражнение, като отговорите на следните въпроси:

– Има ли точни съотношения на веществата, при които могат да 
се получат смеси?

– Имат ли смесите точно определени и отличаващи се свойства 
като температура на кипене и на топене? Защо?

– Запазват ли веществата в смесите своите свойства?
– Как можем да различим еднородните от нееднородните смеси 

чрез наблюдение?

ствата на еднородна 

а
в

-

е 
а
е

а
а

б

Фиг. 1. Нееднородни
обикновено са мътни
се види пътят на нас
тях лъч светлина  

29. Изследване свойствата на 
смесите

Вид на урока
лабораторно упражнение (практическа дей-

ност)

Основна дидактическа цел
Усвояване на умения за извършване на експе-

римент за изследване на свойствата на смесите и 
различаване на еднородни и нееднородни смеси

Задачи
Учениците знаят и могат да
• да се запознаят с правилата за безопасна екс-

периментална работа
• извършват експерименти за изследване на 

свойствата на смесите, практически дейности по 
указание

• да разпознават опитно едно-
родни и нееднородни смеси

• изобразяват и описват резул-
татите от наблюдението

Методи на преподаване и уче-
не

беседа, експеримент, наблюде-
ние 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 70 – 71
2. учебна тетрадка – стр. 34
3. материали за извършване на 

опитите 
4. ресурси в електронния вари-

ант на учебника 

Ресурс Вид Приложение

Работен 
лист 7

бланка (лист) 
за работа 
на ученика

улеснява организа-
цията на учебния час; 
за портфолио

Методически насоки
В началото на часа учителят запознава учени-

ците с необходимите уреди и материали за извърш-
ване на опитите, както и с правилата за безопасна 
работа. След това те изпълняват последователно 
експерименталните задачи под ръководството и 
наблюдението на учителя. Едновременно с всяка 
задача резултатите се нанасят в учебната тетрадка 
или в работен лист (предварително подготвен от 
учителя за всеки ученик). Прави се съответният 
извод и се записва. След това се преминава към 
изпълнение на следващата задача.

Контрол
Извършване на опитите, подреждане на резул-

татите и описанието им в учебната тетрадка, изво-
ди и работа в екип

В приложение 1 са включени препоръки за 
провеждане на практически занятия, които сме 
убедени, че са работещи, защото са споделени от 
учители по природни науки.

В приложение 2 е представен модел на прото-
кол, който по преценка на учителя може да бъде 
променен и адаптиран за неговите ученици.

Свойства Чиста 
вода

Морска 
вода

Цвят Безцветна Безцветна
Вкус Без вкус Солен
Мирис Няма „Морски“
Температура на кипене, °С 100°С 101°С
Температура на 
замръзване, °С 0°С –2°С

Допълнителни въпроси за дискусия: Има ли 
случаи в практиката, когато е много важно смеси-
те да са с постоянен състав? Обяснете защо?
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30. Разделяне на 
нееднородни смеси

Вид на урока 
за нови знания

Нови понятия

Понятия, които се формират 
или обогатяват

методи за разделяне, пресява-
не, филтруване, утаяване, утайка, 
филтрат, твърд остатък

Задачи
Учениците знаят и могат да:
• разбират разликите в свой-

ствата на веществата, съставящи 
сместа и могат да се използват за разделянето им 

• познават и избират методи за разделяне на 
смеси в зависимост от вида на сместа

Предишни знания и вътрешно-предметни 
връзки 

• учениците познават от практиката някои ме-
тоди за разделяне: пресяване, филтруване

• връзка с уроците Смеси.Видове смеси и 
Свойства на смесите

Контекст 
• личен –методи за разделяне, използвани във 

ежедневието; 
• глобален – методи за разделяне, които имат 

значение за практическата дейност на човека 

Урочна организация
фронтална и групова

Учебно-методически ресурси 
1. учебник - стр. 72
2. учебна тетрадка - стр. 35 
3. необходими материали и средства - смеси 

от: пясък и чакъл; сол и дървени стружки (чист 
пясък), желязо и сяра; олио и вода, пясък, чаши 
с вода лъжичка за разбъркване, малко сито, фил-
тър, филтърна хартия, стъклена пръчка, магнит, 
делителна фуния 

4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Разделяне на смес чрез магнит видео онагледяване на метода
Утаяване видео онагледяване на метода
Задача 1. Разделяне на нееднородни смеси интерактивна задача самостоятелна работа и контрол
С един поглед – бързо, лесно, точно анимирана схема преговор и обобщение (работа със схема)
Филтруване видео онагледяване на метода
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30 Разделяне на нееднородни смеси

Още от древността хората се опитват да разделят 
веществата от техните смеси. И днес в практиката се 
разделят нееднородни смеси от пясък и чакъл, сол и пясък, 
желязо и сяра, вода и пясък, олио и вода и други. Различни-
те смеси се разделят по различни начини, наречени методи 
за разделяне.

Как да изберем най-подходящия метод за разделяне на ве-
ществата от техните нееднородни смеси? Най-важното е 
да познаваме свойствата, по които веществата се разли-
чават едно от друго.

 Как се разделят смеси от твърди вещества?

Пресяването е един от методите за разделяне на смеси от твър-
ди вещества. За да се разделят отделните вещества с помощта на 
сито, техните частици трябва да са с различен размер. В практиката 
често се пресява смес от пясък и чакъл (речни дребни камъчета), за 
да се разделят по-едрите частици на чакъла от по-фините частици 
на пясъка (фиг. 1).

Разтварянето е метод, който се прилага за разделяне на смеси, 
в които веществата имат различна разтворимост във вода. Напри-
мер към смес от пясък и сол се прибавя вода и се разбърква добре. 
Така се разтваря солта, а пясъкът остава на дъното на съда (фиг. 2).

Фиг. 1. Разделяне на смес от чакъл и 
ситен пясък чрез пресяване

Фиг. 2. Разделяне на смес от сол и пясък 
чрез разтваряне във вода

Фиг. 3. Разделяне на смес от желязо 
и сяра с помощта на магнит

Фиг. 4. Разделяне на вещества, 
замърсяващи водата, чрез утаяване

Как се разделят смеси от 
две „несмесващи се“ течности?

Това е възможно, ако „нес-
месващите се“ течности тежат 
различно. Например олиото и 
водата са течности, които не 
се смесват добре. При това, 
ако те се смесят, след време 
олиото, което е по-леко от 
водата, изплува на повърх-
ността. За разделянето им се 
използва делителна фуния 
(фиг.  6), която има в долна-
та си част тръбичка с кранче. 
При поставянето на сместа 
във фунията се изчаква малко, 
за да се получат двата течни 
слоя. След отваряне на кран-
чето водата от долния слой се 
излива и се отделя от сместа.

Нещо повече

Разделянето с помощта на магнит използва свойството на 
желязото да се привлича от магнити (магнетизъм). Ако плъзнем 
магнит през смес от железни стружки и сяра, двете вещества ще се 
разделят. Стружките желязо ще останат прикрепени към магнита, а 
сярата – не (фиг. 3). Този метод се прилага за разделянето на желяз-
ната руда, от която се добива желязо, от скалните примеси.

 Как се разделят смеси от твърди частици 
  в течност/газ?

Утаяването се прилага, когато отделните вещества имат раз-
лична тежест спрямо водата (различна плътност). Така се разделят 
смеси на пясък, глина, тебешир и вода, нишесте и вода или на за-
мърсена вода. Водата, с примесите в нея, се оставя, без да се раз-

а на дъното на съда (фиг. 2).

. 3. Разделяне на смес от желязо
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бърква. Ако неразтворимите твърди частици са по-тежки от водата, 
те падат на дъното и се утаяват (фиг. 4). Избистрената течност се 
отлива внимателно от съда, а утайката се отделя.

Филтруването е процес, при който се използва свойството 
размер на частиците (подобно на пресяването). Методът служи за 
разделяне на смеси, в които малки твърди частици са разпръснати 
в течност или въздух. При филтруване на мътна вода тя се пропу-
ска през филтърна хартия, която се състои от много фина мрежа 
от влакна (фиг. 5). Твърдите частици не успяват да преминат през 
фините пори на хартията и се задържат на повърхността Ӝ. През 
филтъра преминава и се отделя в приемен съд бистра течност, на-
речена филтрат. Частиците, задържани от филтъра, се наричат 
остатък.

Фиг. 6 . Разделяне на „не смесващи се“ 
течности с делителна фуния

Помислете и отговорете
1. Как се нарича този начин за разделяне на нееднородни смеси, 

при който:
а) твърдите частици падат на дъното, защото са по-тежки от 
водата
б) става задържане на твърдите частици при преминаване на 
сместа през дупчиците на филтър
в) се разделя разтворимото вещество от неразтворимото, 
като към сместа се прибави вода
г) се разделят по-едрите твърди частици от по-дребните, с 
помощта на сито
д) две несмесващи се течности се разслояват, защото едната 
е по-тежка от другата

2. Предложете методи за разделянето на: 
а) големи късчета злато, смесени с фин златоносен пясък
б) железни стружки, смесени с въглен на прах
в) винен оцет, в който плуват твърди частици
г) тебеширен прах, смесен с вода
д) захар и пясък
е) олио и вода
Обяснете избора си.

Направете у дома

� Разделете смес от пласт-
масови и железни кламе-
ри с помощта на магнит.

Фиг. 5. Разделяне на смес чрез филтруване

филтърна 
хартия

остатък

филтрат

� Нееднородните смеси 
могат да се разделят чрез 
методите:
• пресяване
• разтваряне
• утаяване
• филтруване
• разделяне с магнит
• разделяне с делителна 
фуния

� За разделянето на ве-
ществата от сместа се 
използва разликата в 
свойствата им.

  Вече научихте

Предложения за стратегии за провеждане 
на урока, чрез които могат да бъдат постиг-
нати очакваните резултати.

Урокът е насочен към практиката, където раз-
личните смеси се разделят по начини, наречени 
методи за разделяне. При актуализация на нау-
ченото за свойствата на смесите, се насочва вни-
мание на учениците към факта, че веществата в 
смесите запазват техни най-характерни свойства. 
за да разделим смесите най-важното е да познава-
ме свойствата, по които веществата се различа-
ват едно от друго. Едва тогава можем да изберем 
най-подходящия метод за разделяне на вещества-
та от техните нееднородни смеси.

Демонстрира се първата смес, която е най-по-
зната на учениците: пясък и по-едър чакъл. По 
какво свойство се различават частиците на пясъ-
ка и чакъла? Чакълът представлява речни дребни 
камъчета, а пясъкът има фини песъчинки. Как да 
се разделят по-едрите частици на чакъла от по-фи-
ните частици на пясъка? Учениците предлагат да 
се използва сито. Използва се методът пресява-
не и се наблюдава разделянето на сместа. Търси 
се приложението на метода в домакинството и в 
практиката.

Втората смес е от дървени стърготини (или 
чист пясък) и сол. По какво свойство се различа-
ват дървесината и солта, което може да послужи 
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за разделянето им? Солта се разтваря във вода, 
а дървесината не се разтваря. Това е свойството 
разтворимост във вода. Как да се раздели сместа? 
Учениците предлагат да се използва вода. Демон-
стрира се разделянето чрез разтваряне. Към сме-
ста се прибавя вода и се разбърква добре. Така се 
разтваря солта, а дървесината изплува на повърх-
ността, където лесно може да се отдели.

А какво ще стане, ако смесим вода и пясък и 
разбъркаме. По-тежките частици на пясъка па-
дат на дъното и се утаяват – методът се нарича 
утаяване. По какво свойство се различават 
пясъка и водата, което послужи за разделянето 
им? Частиците на пясъка са по-тежки от водата 
(различна плътност), затова те падат като 
утайка. След утаяването отливаме внимателно 
течността над утайката

Но отново има проблем: разтворът е мътен, 
защото съдържа по-малки частици от глина, кои-
то се утаяват прекалено бавно. Как да ги отделим 
от водата? Показва се на учениците филтъра и се 
обяснява принципа на неговото действие, по на-
чин, който да им бъде полезен при следващото ла-
бораторно упражнение. Извършва се внимателно 
филтруването, при това се коментират: използ-
ваните лабораторни съдове, всяка манипулация и 
причината за извършването й. Но разликата в кое 
свойство се използва при този метод? Филтрува-
нето е процес, при който се използва свойството 
размер на частиците (подобно на пресяването). 
Разглеждат се приложения на филтруването - за 
пречистване на течни и газови смеси в практиката.

Кое свойство може да се използва, за да се раз-
дели смес от желязо и сяра? Това е свойството на 
желязото да се привлича от магнити (магнети-
зъм). Ако плъзнем магнит през смес от железни 
стружки и сяра, двете вещества ще се разделят. 
Стружките желязо ще останат прикрепени към 
магнита, а сярата – не.

Ако в лабораторията има делителна фуния 
може да се покаже разделянето на смес от вода 
и олио. Това е възможно, ако „несмесващите се“ 
течности тежат различно.

За да се систематизират знанията на ученици-
те за връзката между свойствата на веществата и 
методите за разделяне може да им се даде групо-
ва работа, като се използва подобна таблица: 

Метод за 
разделяне 

Свойство, 
използвано 

за разде-
ляне 

Пример 

Пресяване размер на 
частиците 

Златоносен пясък може да се 
отдели от по-малки почвени 
частици, с помощта на сито. 

С магнит магнети-
зъм 

Желязото може да се отделя 
от скали с помощта на магнит 

Разтваряне разтвори-
мост 

Неразтворимият  варовик 
може да се отдели от раз-
творимата готварска сол във 
вода 

Филтру-
ване

размер на 
частиците

Смес от сяра и вода може да 
се раздели чрез филтруване. 
Твърдите частици на сярата 
са по-големи и се задържат 
от филтъра, като остатък. 
Водата преминава през фил-
търа и се отделя под формата 
на филтрат. 

Утаяване плътност 
Смес от вода и пясък се раз-
деля след като пясъкът падне 
като утайка, а водата се отли-
ва внимателно (отдекантира). 

*С дели-
телна фу-
ния

плътност 
на течно-
сти

Олиото е с по-малка плътност 
и плува отгоре на по-тежката 
вода в делителна фуния, кога-
то клапанът е отворен, водата 
може да изтича под олиото.

Контрол
Оценяване на ученическите отговори на въ-

проси при обсъждане, писмени резултати (рисун-
ки, схеми, решения на задачи, домашни работи), 
допълнителни изяви, портфолио 



97

31. Разделяне на 
еднородни смеси

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия

Понятия, които ще се форми-
рат или обогатяват

разтваряне, изпаряване

Задачи
Учениците знаят и могат да:
• разбират, че разликите в свой-

ствата на веществата съставящи 
сместа могат да се използват за 
разделянето им

• познават и избират методи за 
разделяне на смеси в зависимост от 
вида на сместа

Предишни знания и вътреш-
но-предметни връзки

• Учениците познават от прак-
тиката някои методи за разделяне: 
пресяване, филтруване 

• Връзка с уроците Смеси.Видо-
ве смеси и Свойства на смесите

Контекст
• личен –методи за разделяне, използвани във 

ежедневието; 
• глобален – методи за разделяне, които имат 

значение за практическата дейност на човека 

Урочна организация
фронтална и групова

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 74
2. учебна тетрадка – стр. 36
3. необходими материали и средства – пясък 

(глина), сол, спирт, мастило или разреден раз-
твор на калиев перманганат, активен въглен, 
вода; 4 чаши, ерленмайерова колба, стъклени 
пръчки или лъжички за разбъркване, часовнико-
во стъкло (епруветка), спиртна лампа, щипка, 
филтър с филтърна хартия; нагледни материа-
ли за солници, апаратура за дестилация

4. ресурси в електронния вариант на учебника
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31 Разделяне на еднородни смеси

Много от веществата, които използваме, са били част 
от еднородни смеси. Такива вещества са готварската сол, 
захарта, водата за пиене. Преди да достигнат до нас, те са 
били разделени от техни смеси.

Но как да разделим смес от вода и разтворената в нея 
сол, вода и разтворената в нея захар или вода и друго раз-
творено вещество? Отново методите на разделяне се ос-
новават на различие в свойствата на веществата.

 Как се разделят смеси от твърди и течни вещества?

Изпарението е метод, който се дължи на свойството на течно-
стите да се изпаряват и така да се отделят от сместа. Най-често се 
прилага за разделяне на водата и солта в морската вода. Край бре-
га на морето се строят плитки циментови басейни, наречени солни-
ци. Те се пълнят с морска вода, която се нагрява от слънцето и се 
изпарява. На дъното на басейна остават кристалчета от готварска 
сол и някои примеси (фиг. 1). За да може получената сол да се упо-
требява в домакинството, тя се пречиства допълнително. 

Кристалната захар се получава в производството от много гъст 
захарен сироп, загрят при висока температура. При рязкото охлаж-
дане на сиропа се отделят голямо количество захарни кристали. 
Процесът се нарича кристализация (фиг. 2). 

 Как се разделят смеси от течности или газове?

Дестилацията е метод, при който се използва разликата в тем-
пературата на кипене на веществата в течни или газови смеси. Той 
отчита, че различните вещества в сместа кипят при различна темпе-
ратура. 

Дестилацията е широко прилагана в практиката. Използва се 
още от древността за получаване на етерични масла и на спиртни 
напитки (фиг. 3). Чрез дестилация се разделя въздухът на съста-
вящите го газове (азот, кислород и други), а природният нефт – на 
отделни нефтопродукти (бензин, газьол, самолетно гориво и др.). 

Фиг. 1. Получаване на готварска сол 
от морската вода чрез изпарение на 
водата 

Фиг. 2. Захарни кристали, получени 
чрез кристализация на захарен сироп

Фиг. 3. 
Дестилацията се използва за получаване на 
розово масло
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Фиг. 4. Получаване на чиста 
(дестилирана) вода чрез дестилация

Методът може да бъде полезен и за обезсоляване на водата. Ако 
се загрее солена вода, водата в разтвора ще кипне преди солта. 
След това водата ще се изпари, оставяйки на дъното солта. Ако 
водните пари се съберат и се охладят, те ще се превърнат отново в 
течност. Тази охладена вода ще бъде чиста вода без никаква сол. Тя 
се нарича дестилирана вода (фиг. 4). 

Фиг. 5. Задържане на багрилото от цветна 
смес с помощта на активен въглен

Фиг. 6. В противогазите има активен 
въглен, който задържа отровните га-
зове

Помислете и отговорете
1. Как се нарича методът за разделяне на еднородни смеси, при 

който се използва свойството на веществата от сместа:
а) да кипят при различна температура
б) да се изпаряват
в) да се задържат върху повърхността на други вещества
г) да образуват кристали при бързо охлаждане

2. Предложете методи за разделянето на: 
а) син камък и вода; б) спирт и вода 
Обяснете избора си.

3. Дадена е смес от сол, пясък и вода. Предложете най-подходя-
щите методи (означени на схемата с цифри 1 и 2) за пълното 
разделяне на сместа на съставните Ӝ части.

Смес от сол, 
пясък и вода

Пясък Сол

+ +

1 2
Солена 

вода
Чиста 
вода

Хроматографията е ме-
тод за разделяне на цветни 
вещества върху специална хар-
тия. Различните цветни ком-
поненти текат през нея с раз-
лична скорост и успяват да се 
разделят.

Нещо повече

ивогазите има активен 

Задържането с активен въглен е метод за разделяне на течни 
и газови смеси. Той се основава на свойството на някои от състав-
ните части на сместа да се задържат на повърхността на веще-
ства като активния въглен (фиг. 5). Активният въглен има пори на 
повърхността си, чрез които задържа частиците на веществото от 
сместа и така го отделя от нея. Затова той се използва за пречиства-
не на въздуха, като се поставя в различни филтри и в противогази-
те. Този метод намира приложение за пречистването на питейната 
вода, на замърсени напитки. Употребява се и в медицината за пре-
чистване на стомаха при отравяне.

  Вече научихте

� Разделянето на смесите 
се основава на различие 
в свойствата на вещес-
 т вата.

� Методите за разделяне 
на еднородни смеси са:
• изпарение и кристали-
зация
• дестилация
• задържане с активен 
въглен

Разделяне на еднородни смеси (допълни-
телна информация за учителя)

Еднородните смеси се разделят по-трудно от 
нееднородните. За разделяне им  има различни  
методи като дестилация, адсорбция, кристализа-
ция и хроматография. Някой от тях не са включе-
ни в в учебната програма, но са разгледани, пора-
ди голямото им практическо значение. 

Дестилацията е древен метод за разделяне на 
смеси. Използвала се е още 4 хил. г. пр. н.е. за про-
изводство на парфюми, а по-късно и на спиртни 
напитки. В България тя намира широко приложе-
ние при получаването на спиртни напитки, розо-
во масло, парфюми, есенции и др. Дестилацията 
е начин за разделяне на съставни части на течни 
смеси чрез различието в техните температури на 
кипене. При нея сместа се нагрява от нагревател 
(1) в дестилационна колба (2), докато един от ком-
понентите Ӝ кипне и се превърне в пара в гърлото 
на колбата (3). Парите преминават през хладник 
(4), където се охлаждат и втечняват. Получената 
течност (дестилат) се събира в приемна колба (8).

Апаратура за дестилация: 1. Източник на то-

Ресурс Вид Приложение
Дестилация видео онагледяване на метода
Задържане с активен въглен видео онагледяване на метода
Нещо повече за розовото 
масло

информа-
ционен обогатяване на знания

Музей на розата линк допълнителна информация
Задача 1. Разделяне на 
еднородни смеси

интерактив-
на задача

самостоятелна работа и 
контрол

С един поглед – бързо, 
лесно, точно

анимирана 
схема

преговор и обобщение 
(работа със схема)
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плина. 2. Дестилационна колба (колба с кръгло 
дъно). 3. Гърло на колбата. 4. Термометър. 5. 
Хладник. 6. Вход за охлаждащата вода. 7. Изход 
за за охлаждащата вода. 8. Приемна колба, съби-
раща капките дестилат

Спиртната дестилацията се използва за разде-
ляне на смес от две течности (алкохол и вода). За 
разделяне на течни разтвори на веществата са с 
много близки температури на кипене, се използва 
по-сложна версия на дестилация, наречена фрак-
ционна дестилация. Например суровият петрол 
преминава през фракционна дестилация, за да се 
получат голям  брой нефтопродукти: бензин, ди-
зел, керосин, газ пропан, мазут и други. Дестила-
цията се използва широко за получаване на раз-
лични течности в химията, както и за разделяне на 
въздуха на съставните му части. Понякога обез-
соляването на вода също се нарича „дестилация“, 
макар че това е малко по-различен процес. Тук 
дестилацията се използва за отделяне на течност-
та (водата) от твърди вещества (соли). 

Адсорбцията е процес на задържане на части-
ци на дадено вещество (адсорбат) върху повърх-
ността на друго вещество (адсорбент); например 
молекули на течност или газ се задържат на по-
върхността на твърдо тяло (активен въглен).

Кристализацията е метод за разделяне на 
смеси, чрез образуване на кристали от твърдо ве-
щество в наситен разтвор. А при хроматографи-
ята се разделят цветни вещества върху специална 
хартия. Различните цветни компоненти текат през 
нея с различна скорост и успяват да се разделят. 

Предложения за стратегии за провеждане 
на урока, чрез които могат да бъдат постигна-
ти очакваните резултати.

За припомняне на изучените методи за разделя-
не на нееднородните смеси и за въвеждане на нови-
те пред учениците в различни чаши се смесват: 1) 
пясък (глина) и вода; 2) сол и вода; 3) спирт и вода; 
4) багрило и вода. Поставя се въпросът: коя от 
смесите, знаем как да разделим. На базата на сме-
ста от пясък (глина) и вода, учениците припомнят 
същността и начина на извършване на утаяването 

и филтруването. А може ли да разделим и остана-
лите смеси чрез пресяване, утаяване или филтрува-
не? Липсата на знания на учениците за начините на 
разделяне на еднородни смеси създават проблемна 
ситуация. Коя от останалите смеси съществува в 
природата? Как става разделянето Ӝ? Учениците 
се насочват към морската вода. Правят предполо-
жения за разделянето Ӝ. За да се провери тяхното 
предположение се поставя малко от по-наситен раз-
твор на сол в часовниково стъкло и се загрява на 
спиртна лампа. Въвеждат се изпарението и крис-
тализацията. Обяснява се и начинът за получава-
нето на сол от морската вода в солниците, с онагле-
дяване (снимка, слайд, видео).Преминаването към 
дестилацията става естествено, след като се обясни 
на учениците, че при разделянето на сместа от сол 
и вода чрез изпарение се губи едното вещество (во-
дата). Ако успеем да втечним водните пари по ня-
какъв начин, ще ги „уловим“ и ще получим и двете 
вещества. Показва се техника за дестилиране и се 
пояснява ролята на хладника. Обяснява се, че тази 
апаратура може да се използва за обезсоляване на 
вода и за получавана на чиста (дестилирана) вода, 
но и за разделяне на течни смеси. Съвсем елемен-
тарно се въвежда дестилацията като процес за раз-
деляне на смеси от течности, с различни температу-
ри на кипене. При интерес на учениците, може да се 
пусне с видео от подходящи е-ресурси. Акцентът в 
обучението тук трябва да бъде върху повече върху 
практическото приложение на метода, а не върху 
същността му. Разделянето на сместа от багрило и 
вода не може да стане с дестилация. Обяснява се 
възможността специални вещества като активния 
въглен да задържат частиците на други вещества 
от техни смеси. Към цветната смес се добавя мал-
ко активен въглен, разбърква се и се филтрува. Във 
филтрата остава само чиста вода, а частиците на 
багрилото се задържат на повърхността на въглена. 
Разглежда се практическото значение на метода за 
пречистването на въздуха, водата и в медицината. В 
края се прави обобщение на методите за разделяне 
на еднородни смеси. Дава се задача за разползване 
на методите за разделяне на смеси при: 

а) рисуването на картина (Изпарение, мократа 
боя е смес от цветен пигмент и разтворител, когато 
разтворителят се изпари, на картината остава само 
цветният пигмент); б) получаването на парфюм; 

в) получаването на захар от захарен разтвор.
Контрол
Оценяване на ученическите отговори на въ-

проси при обсъждане; писмени резултати (рисун-
ки, схеми, решения на задачи, домашни работи) 
допълнителни изяви, портфолио
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32 Разделяне на смеси

Припомнете си какви начини за разделяне на еднородни и 
нееднородни смеси познавате.

 Указания за работа:

При изпълнение на всяка задача:
• сравнявайте вашите резултати с тези на съученика си
• заедно обсъждайте отговорите и изводите и ги записвайте в 

тетрадката
• използвайте следното упътване при работата си в тетрадката
Резултатите са това, което ние установихме чрез наблюдение 

или опит.
В изводите показваме как правилно (научно) можем да обясним 

получените резултати.
• След завършване на упражнението почиствайте работното си 

място. 

  Задача 1. Разделете смес от вода и пясък чрез филтруване.

1. Сгънете филтърната хартия, както е показано на фиг. 1, и из-
режете така, че да оформите фунийка.

Фиг. 2. Филтруване

Фиг.1. Сгъване на 
филтърна хартия 

    В този час:

• ще избирате и използвате 
различни методи за разде-
ляне на смеси

Необходими уреди
и материали:

две по-големи и две по-мал-
ки чаши със смеси: от пя-
сък и вода; пясък и желязо 
(на прах или стружки); сол 
и вода; багрило (мастило) 
и вода; чаша с чиста вода, 
стък лена колба (чаша) за 
фил труване, фуния, стък-
лена пръчка, часовниково 
стъкло, филтърна хартия, 
магнит, активен въглен.

Н
и

2. Поставете я плътно в стъклената фуния и внимателно я намок-
рете с вода.

3. Закрепете фунията с филтърната хартия с помощта на статив, 
както е показано на фиг. 2 или директно  върху гърлото на колбата 
(или чашата).

4. Без да разбърквате сместа от вода и пясък и с помощта на 
стъклената пръчица, отлейте внимателно върху фунията.

5. Наблюдавайте изтичащата от фунийката течност, която се съби-
ра в поставената колба (или чаша). Тази течност се нарича филтрат. 
По какво филтратът се отличава от сместа преди филтруването?

Фиг. 1. филтрат

фуния

колба

Лабораторно
упражнение
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  Задача 2. Разделете смес от желязо и пясък с помощта на 
магнит.

За да се раздели сместа от пясък и желязо, е необходим магнит. 
1. Предварително обвийте магнита с целофан или хартия, за да 

не се замърсява. 
2. Доближете магнита до сместа. Опишете какво наблюдавате.

  Задача 3. Разделете смес от вода и сол чрез изпарение и 
кристализация.

1. Вземете часовниково стъкло (фиг. 3) или друг плитък съд и 
сложете  малко от солената смес върху него. 

2. Оставете съда със сместа за няколко дни или седмица на стай-
на температура, докато водата в него се изпари.

3. Опишете както е останало в съда след изпарението на водата, 
като наблюдавате с лупа.

  Вече мога  
 
� да определям начина, 

по който може да бъде 
разделена една едно-
родна или нееднородна 
смес според свойствата 
на веществата, които я 
съставят

� да използвам различни 
методи за разделяне на 
смеси

  Задача 4. Разделете смес от багрило и вода с помощта на 
активен въглен

1. Насипете малко активен въглен в чашата със сместа от вода и 
багрило (мастило). 

2. Разбъркайте сместа със стъклена пръчица. Подгответе фил-
търната хартия и съдовете за филтруване. 

3. Филтрувайте  сместа от вода, багрило и активен въглен. Опи-
шете цвета на филтрата.

Обобщете извършеното от вас по време на лабораторното уп-
ражнение, като отговорите на следните въпроси:

– Кои от изследваните от вас смеси са еднородни, кои са разно-
родни?
– Кой вид смеси по-лесно се разделя на съставните вещества?
– Какви начини за разделяне приложихте? Защо е възможно из-
ползването им?

Направете у дома

Опитайте да разделите смес от олио и вода (несмесващи 
се течности) с помощта на спринцовка без игла вместо дели-
телна фуния. 

Фиг. 3. Часовниково стъклоФиг 3 Часовниково стъкло

Фиг. 4. Кристализация на солта 
след изпарението на водата 

.
арението на водата, 

32. Разделяне на смеси
Вид на урока
лабораторно упражнение (прак-

тическа дейност)

Основна дидактическа цел
Усвояване на умения за извърш-

ване на експеримент за разделяне 
на смесите

Задачи (знания и умения като 
очаквани резултати) 

Учениците знаят и могат да 
• да избират подходящ метод за 

разделяне на смесите
• използват/прилагат методи за 

разделяне на еднородни и неедно-
родни смеси

• изобразяват и описват резултатите от наблю-
дението

Методи на преподаване и учене
 беседа, експеримент, наблюдение

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 76 – 77
2. учебна тетрадка – стр. 37
3. материали за извършване на опитите 
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Работен лист 8 
бланка (лист) 
за работа на 
ученика

улеснява орга-
низацията на 
учебния час; за 
портфолио

Разделяне на 
еднородни смеси 
чрез изпарение

видео онагледява 
метода

Филтруване видео онагледява 
метода

Разделяне на смес 
чрез магнит видео онагледява 

метода
Кристализация 
чрез изпарение на 
разтворителя

видео онагледява 
метода

Методически насоки
В началото на часа учителят запознава учени-

ците с необходимите уреди и материали за извърш-
ване на опитите, както и с правилата за безопасна 
работа. След това те изпълняват последователно 
експерименталните задачи под ръководството и 
наблюдението на учителя. Едновременно с всяка 

задача резултатите се нанасят в учебната тетрадка 
или в работен лист (предварително подготвен от 
учителя за всеки ученик). Прави се съответният 
извод и се записва. След това се преминава към 
изпълнение на следващата задача.

Контрол
извършване на опитите, подреждане на резул-

татите и описанието им в учебната тетрадка, изво-
ди и работа в екип.

33. Вещества и смеси в 
практиката 

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия:-

Задачи
Учениците знаят и могат да:
• илюстрират с примери практическото зна-

чение на вещества и смеси (материали и сплави, 
храни, лекарства)

• съставят текст по дадени изображения, свър-
зани с вещества, смеси и приложението им

• преценяват рискове за замърсяване на окол-
ната среда и възможности за нейното опазване 
(допълнителен резултат)

Понятия, които ще се формират и развиват
• суровини, материали, продукти, *рециклиране
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Предишни знания и вътреш-
но-предметни връзки

• Учениците познават от прак-
тиката суровини, материали и про-
дукти

• личен – вещества и смеси, 
използвани във ежедневието

• глобален – вещества и смеси, 
които имат глобално значение за 
практическата дейност на човека

връзка с опазването на околна-
та среда 

Урочна организация
фронтална и групова

Учебно-методически ресурси 
1. учебник - стр. 78
2. учебна тетрадка - стр. 38
3. необходими материали и средства - мате-

риали: керамика, стъкло, метали (желязо, мед), 
сплави (чугун, стомана), пластмаси; суровини: 
глина, мрамор, пясък, варовик, сяра, гипс, графит; 
продукти: храни, сол, лекарства, козметика, пе-
рилни препарати и др.

4. ресурси в електронния вариант на учебника 

Ресурс Вид Приложение
Задача 1. Разпреде-
лете  материалите и 
продуктите

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

С един поглед – 1, 2 анимира-
ни схеми

обобщение 
(работа със схема)

Веществата и смесите в практиката (до-
пълнителна информация за учителя)

Веществата и смесите в практиката се използ-
ват под формата на суровини, материали и проду-
кти. Суровините се получават главно от 

природните ресурси (източници). Ресурсите са 
елементи на природата, които могат да се използ-
ват в живота и в практическата дейност на чове-
ка. Те са неизчерпаеми (енергията на слънцето, 
на вятъра, на морските вълни и др.) и изчерпаеми 
(полезните изкопаеми, горива,  почвата, въздухът, 
водата, животните и растенията). Суровините са 
основен непреработен материал, който се използ-
ва за производството на стоки, готови продукти, 
енергия, или материали, от които се правят проду-
кти. Получват се главно от изчерпаемите природ-
ни ресурси. Към горивата спадат въглищата, неф-
тът и природния газ. Въглищата съдържат голямо 

количество въглерод и притежават свойството да 
горят, като отделят топлина. Те има и различни 
видове примеси като сяра, азот, прах и др. При 
нагряване се превръщат в горивото кокс. Неф-
тът е горивна маслена течност, основен енергиен 
източник. Той е течна смес, която се разделя на 
съставните си части чрез дестилация. Използва се 
за производството на: горива (бензин, керосин, 
нафта, мазут), смазочни масла, пластмаси, синт. 
влакна, синт. каучук, лекарства, химикали. При-
родният газ съдържа природни вещества в газо-
образно състояние (метан, бутан, пропан и др.). 
Той е екологично най-чистото гориво. Рудните 
полезни изкопаеми включват руди на черните ме-
тали (желязо, хром, манган); на цветните метали 
(мед, олово, цинк, алуминий и др.) и благородни 
метали (злато, платина и др.). Нерудните полезни 
изкопаеми включват: каменна сол, сяра, графит, 
гипс, каолин, варовик, глини, мрамор и др. Ма-
териалите (метали, пластмаси, стъкло, керамика, 
текстил и др.) се получават, за да се направят от 
тях крайни продукти. 

Предложения за стратегии за провеждане 
на урока, чрез които могат да бъдат постигна-
ти очакваните резултати.

В урока има няколко акцента, на които трябва 
са се обърне внимание:

1) По какво си приличат суровините, матери-
алите и продуктите? Изградени са от вещества и 
смеси. Каква е разликата между тях? Степента, в 
която са преработени и могат да се използват.

2) Кои свойства (качества) на материалите и 
продуктите водят до употребата им в живота и 
практическата дейност на хората? 
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Веществата и смесите в практиката33

Човечеството използва веществата и смесите в прак-
тиката под формата на различни суровини, материали и 
продукти в зависимост от техните свойства.

Суровините се добиват от природни или други източници. При-
родни суровини са: полезните изкопаеми, въздухът, природната 
вода, въглищата, нефтът, природният газ, минералите, расти-
телните и животинските суровини. Суровините се използват за 
производството на стоки, готови продукти, енергия или материали, 
от които се правят крайни продукти (таблица 1). 

Материалите се получават, за да 
се направят от тях крайни продукти – 
предмети. Това са металите, пласт-
масите и стъклото, керамиката, 
дървесината, текстилът и други. 
Материалите имат ценни качества, 
заради които хората ги използват. Те 
се дължат на свойствата на вещества-
та, които ги съставят.

Продуктите са вещества или 
смеси, които могат да се използват 
директно от хората в тяхното всеки-
дневие. Това са: храните, лекарст-
вата, горивата, козметиката, пе-
рилните препарати и други.

  Задача. Кои ценни качества на дадените материали 
определят тяхната употреба в практиката? А кои 
са полезните качества на керамиката, текстила и 
дървесината? За какво се използват те?
На фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3 са показани някои приложения 
на материалите метали, пластмаси и стъкло. 

Таблица 1. Някои суровини и получените от тях материали 
и продукти

Суровини Получени материали и продукти

Нефт Горива (бензин, дизелово гориво, мазут), 
пластмаси, лекарства

Руди Метали и техни сплави

Желязна руда Желязо и сплави: чугун, стомана и други

Пясък и варовик Стъкло

Пясък и глина Керамика и порцелан

Морска вода Готварска сол

Фиг. 1. Употреба на металите

МЕТАЛИ
• здрави
• твърди
• тежки
• сиво-бели с блясък
• трудно се топят
• могат да се коват
• топлопроводими
• електропроводими
• някои имат магнитни 

свойства
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  Вече научихте

� Всички суровини, ма-
териали и продукти са 
съставени от вещества и 
смеси.

� Използването им в прак-
тиката се дължи на тех-
ните ценни качества.

� Разумното им използва-
не щади околната среда.

Фиг. 2. Употреба на пластмаси

Помислете и отговорете
1. Какви продукти и материали могат да се получат от природ-

ните суровини, които познавате?
2. Къде и защо се използват продуктите и материалите в прак-

тиката?
3. Какво означава разумно използване на суровини, материали 

и продукти?
4. От какви суровини се получават следните продукти и мате-

риали?
а) пластмаси, бензин, дизелово гориво, лекарства, бои, лакове;
б) чисто желязо, стомана и чугун; в) захар; г) готварска сол.

5. Разгледайте у дома етикетите на различни продукти: храни, ле-
карства, козметика, перилни препарати. Запишете наименова-
нията им, състава им, дали са чисти вещества, или са смеси.

Някои от материалите мо-
гат да се използват отново. 
Процесът се нарича рецикли-
ране – връщане отново в про-
изводството (фиг. 4). По този 
начин се пестят суровини, 
енергия и се опазва околната 
среда.

Рециклират се отпадъците 
от метали, стъкло, пластмаси, 
хартия, електроника, органич-
ните и смесените отпадъци. 

Нещо повече

ПЛАСТМАСИ
• различно оцветени или 

прозрачни
• не са много здрави
• леки
• при нагряване повечето 

променят формата си
• много устойчиви на вода 

и други вещества
• нямат магнитни свойства
• не провеждат топлина или 

електрически ток
• не се разграждат, когато 

попаднат в околната среда

Фиг. 4. Рециклират се отпадъци от: 
метали, стъкло, пластмаси, хатия, 
електроника, органични и смесени 
отпадъци

Фиг. 3. Употреба на стъкло

СТЪКЛО
• твърдо
• прозрачно
• дебелото стъкло е здраво, 

но тънкото се чупи
• може да бъде направено 

в различни форми
• устойчиво на вода 

и други вещества
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3) * Какво представлява рециклирането и каква 
е ползата от него?

Въпросите могат да се разгледат в следната 
последователност, определена от степента на из-
ползването от човека: 

източници =>суровини => материали=> про-
дукти=>отпадъци. 

Урокът може да се започне с въпроса: какво 
дава природата на хората, което те използват в 
живота и в практическата си дейност? Ученици-
те изброяват различни природни източници (ре-
сурси). За по-пълна актуализация и онагледяване 
е добре да се използва презентация. Ресурсите, 
които са материални (съставени са от вещества и 
смеси) и могат да се използват от човека за произ-
водството на стоки, готови продукти, енергия, или 
материали, се наричат суровини. Дават се приме-
ри: горивата, рудните и нерудните полезни изко-
паеми, водата, въздуха, растителни и животински 
суровини. Обяснява се, че думата „суровина“ идва 
от „суров“. Какво означава това? Суровините се 
подлагат на преработка, за да се получат полезни 
продукти (като при това, едно и също вещество 
може да наречем и суровина и продукт, зависи 
дали е в началото, или в края на процеса).

Суровини => (процес на преработка) =>Полез-
ни продукти .

Полезните продукти са два вида: готови про-
дукти, които директно да се използват от човека и 
междинни продукти или материали, които трябва 
да преминат през допълнителна преработка. Да-
ват се примери на тези суровини и полезните про-
дукти (материали или крайни продукти), които се 
получават от тях: 

 руди => метали =>сплави =>метални изделия; 
желязна руда=>желязо=> сплави чугун и сто-

мана; въглища=>кокс;
нефт => горива (бензин, керосин, нафта, мазут), 

масла, пластмаси, синтетични влакна, синтетичен 
каучук, лекарства, химикали; 

глина, пясък=> керамика; варовик, пясък => 
стъкло; 

Добре е, при разглеждането на примерите да 
бъде попълнена таблица, където учениците да ор-
ганизират информацията за суровини и полезни 
продукти (материали и крайни продукти). След из-
веждане на тези връзки се търсят примери за ма-
териали, от които са направени телата около нас. 
Най-лесно могат да бъдат определени с въпроса: 
От какъв материал е направен даден предмет? 
Материали са металите (и техните сплави), 
стъклото, пластмасите, керамиката, гумата, 
дървесината. Разглеждат се най-разпространени-

те материали и техните свойства (качества), она-
гледява се с реални обекти или от свойствата се 
извежда приложението им (по изображения: кар-
тинки, слайдове). Дават се примери, с помощта 
на учениците, на крайни продукти (храна, лекар-
ствени продукти, козметика), коментира се техния 
състав, дали са чисти вещества, или смеси, за как-
во се използват, могат ли да бъдат полезни, или 
пък са вредни. Темата за рециклиране може да се 
разкрие след като се установи, че след използва-
нето на суровини, материали и продукти от човека 
в околната среда остават отпадъци. Отпадъците 
могат да се използват отново и да се превърнат 
в суровини за производството. Така може да се 
намали разходът на суровини, материали, енергия 
и да се намали увреждането на околната среда. В 
края на часа се обобщава научено, учениците гру-
пират дадени примери на: суровини, материали и 
продукти, търсят общото, различното и връзките 
между тях.

Контрол
Оценяване на ученическите отговори на въ-

проси при обсъждане, писмени резултати (рисун-
ки, схеми, решения на задачи, домашни работи) 
допълнителни изяви, портфолио

34. Вещества и смеси
Вид на урока
обобщение

Основна дидактическа цел
Обобщаване, систематизиране и затвърдяване 

на знанията за веществата и смесите 

Учебно-методически ресурси: 
1. учебник – стр. 80
2. учебна тетрадка – стр. 39
3. ресурси в електронния вариант на учебни-

ка: 
могат да се използват ресурсите, включени в 

преговаряните уроци в темата  по преценка на 
учителя 
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Урок 35. Въздух
Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
въздух (съставни части на въз-

духа)

Основна дидактическа цел
разширяване знанията на учени-

ците за разпространението, съста-
ва и свойствата на въздуха.

Задачи
Учениците знаят и могат да:
• описват въздуха като смес от 

вещества
• описват съставните части на въздуха: азот, 

кислород, водни пари, въглероден диоксид
• да аргументира с примери значението на 

въздуха

Методи на преподаване и учене: беседа, де-
монстрационен експеримент, наблюдение

Учебно-методически ресурси
1. учебник - стр. 82
2. учебна тетрадка - стр. 40
3. необходими материали и пособия: лабо-

раторни чаши, вода, топка (балон), епруветка, 
спиртна лампа, кибрит, щипка, статив, сприн-
цовка.

4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Атмосферата на 
Земята

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимирана 
схема

обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки 
В началото на урока се прави кратка актуализа-

ция на знанията за въздуха. Следва беседа, с коя-
то се обсъждат въпроси за ролята на въздуха за 
живата и неживата природа и неговото разпрос-
транение. Коментира се, че въздухът се съдържа 
не само над земната повърхност, а и в почвата и 
водата. Добре е учителят да демонстрира следния 
опит: празна чаша се потапя в съд пълен с вода с 
отвора надолу. При обръщане на чашата с отвора 
нагоре се „появяват“ мехурчета газ. Задава се въ-

проса какво е имало в чашата преди да се потопи в 
съда в вода. За да се докаже, че въздух има нався-
къде на учениците се показва чаша с вода, която е 
престояла няколко часа на топло. Вниманието на 
учениците се насочва към мехурчетата газ, полеп-
нали по стените на чашата. Учениците, с помощта 
на учителя, фомулират извод, че въздухът е нався-
къде около нас.

Урокът може да продължи с кратък разказ за 
въздуха като еднородна смес. Под формата на 
беседа се разглеждат съставни части на въздуха - 
азот, кислород, водни пари и въглероден диоксид, 
като се подчертава, че съдържанието им зависи от 
географското положение и от температурата.

Добре е да се дават конкретни примери.
Чрез примери се коментира какви други веще-

ства могат да попаднат във въздуха в резултат на 
промишлената и битовата дейност на човека, как-
то и при някои природни процеси. Посочва се, че 
в повечето случаи тези вещества са замърсители. 
Затова е необходимо да се вземат мерки за предо-
твратяване на тяхното изпускане в атмосферата. 

С вътрешнопредметна връзка е подходящо да 
се обяснят свойствата на въздуха (на лазата на 
знанията на учениците за свойства на смесите). 
Като се поставя въпрос към учениците от какво 
зависят свойствата на въздуха. Обобщава, че те се 
определят от състоянието, свойствата и количест-
вата на съставните части на въздуха. 

Подходящо е свойствата на въздуха -  прозрач-
ност, мирис, цвят да се обяснят в беседа с приме-
ри. Свойства на въздуха, които могат да се дока-
жат експериментално са:

• въздухът няма собствени обем и форма – де-
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35 Въздух

Земята е заобиколена от атмосфера. Тя 
представлява слой от газове с дебелина около 
15 км (фиг. 1). Сравнена със Земята, атмос-
ферата има малки размери. Ако Земята е с 
размерите на футболна топка, то атмос-
ферата е слоят боя, с който тя е боядисана. 
Въпреки малките си размери атмосферата 
тежи 5 000 000 000 000 000 тона. В атмос-
ферата присъстват смесени няколко различ-
ни газа. Тази смес от газове се нарича въздух. 
Без да вдишваме този въздух, ние не можем 
да преживеем и няколко минути.

 Какви са основните свойства на въздуха?

Въздухът е навсякъде около нас, но не можем да го видим или 
помиришем. Чистият въздух няма цвят и мирис. Подобно на всички 
газове въздухът заема целия му предоставен обем, лесно се свива и 
разширява и има маса (фиг. 2). 

Фиг. 1. Земната атмосфера

Фиг. 4. Количество на газовете 
в 100 L въздух

Въздухът съдържа в малки 
количества газовете аргон, хе-
лий, неон и ксенон. Те образу-
ват семейството на „благород-
ните газове“.

Нещо повече

Въздухът е малко разтворим във вода. Ако оставите съд със сту-
дена вода при стайна температура, тя постепенно се затопля и част 
от разтворения въздух се отделя по стените на съда във вид на ме-
хурчета (фиг. 3). Разтворимостта на въздуха във вода осигурява не-
обходимия кислород за живот на организмите във водните басейни.

 Какъв е съставът на въздуха?

Въздухът е смес от азот, кислород и няколко други газа. 
В 100 литра въздух се съдържат 78 L азот, 21 L кислород, а оста-

ващият 1 L е за аргона, водните пари, въглеродния диоксид и други 
газове (фиг. 4).

Азотът не поддържа горенето и не участва в дишането на жи-
вите организми. В среда от азот пламъкът загасва, а животните се 
задушават.

други (1 L)
кислород (21 L)

азот (78 L)

Фиг. 2. Един литър въздух в класната стая 
има маса около 1 грам 

Фиг. 3
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Помислете и отговорете
1. Кои са съставните части на въздуха?
2. Приблизително колко пъти е по-голяма масата на 1 L вода от 

тази на 1 L въздух?
3. Защо при температури, по-ниски от 0°С, вали сняг, а не дъжд?
4. Защо алпинистите дишат трудно при изкачване на високи 

върхове?

5. Каква очаквате да е разтворимостта на азот и кослород 
във вода, при положение че въздухът е малко разтво-
рим във вода?

 въздух

� Въздухът е сложна едно-
родна смес от газове.

� Въздухът се състои от 
азот, кислород и други 
газове.

� Съставът на въздуха се 
променя в зависимост от 
надморската височина и 
характера на различните 
райони.

Кислородът е най-важната съставна част на въздуха. Ко-
гато вдишваме въздух, ние използваме само кислорода, ос-
таналите газове издишваме непроменени. Не само човекът, 
но и повечето живи организми на Земята не биха могли да 
същес твуват без кислород. Кислородът поддържа горенето и 
участва във всички горивни процеси на Земята.

Във въздуха се съдържат и водни пари. Тяхното коли-
чество в различните райони се изменя. Количеството на 
водните пари зависи главно от температурата и в райо-
ните с по-висока температура е по-голямо. В тези райони 
се изпарява повече вода от водните басейни и почвата. 
Водните пари, намиращи се близо до земната повърхност, 
могат да кондензират върху нея. При положителни тем-
ператури явлението се нарича роса, а при отрицателни – 
слана (фиг. 5).

Друга съставна част на въздуха е въглеродният диоксид. 
Количеството на въглеродния диоксид във въздуха за по-
следните 50 години се е увеличило с . Главната причина за 
това увеличение е изгарянето на въглища и нефтопродукти 
в електроцентралите и промишлеността, както и движението 
на автомобилите. Повишеното съдържание на въглероден 
диоксид е основната причина за глобалното затопляне на Зе-
мята (фиг. 6).

Въздухът е сложна еднородна смес от азот, кислород, ар-
гон, вод ни пари и въглероден диоксид.

  От какво зависи съставът на въздуха?

Съставът на въздуха не е еднакъв на различни разстояния от 
повърхността на Земята. Колкото повече се изкачваме, толкова ко-
личеството на кислорода намалява.

Въздухът в планините и полетата, далеч от градовете и промиш-
лените райони, е по-чист и здравословен. Той съдържа повече кис-
лород и по-малко вредни газове, продукт на човешката дейност.

Съставът на въздуха се е променял и във времето. Преди ми-
лиони години в газовата обвивка на Земята не е имало кислород. 
Атмосферата се е състояла от азот, водород, амоняк, водни пари и 
други газове.

Въъзду
гонн, в

Фиг. 6. Топенето на ледниците е 
следствие от глобалното затопляне 
на Земята

  Вече научихте

Фиг. 5
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монстрира се като се деформира недобре напом-
пана топка или балон

• разтворимост на въздуха във водата – демон-
стрираната в началото на часа чаша с вода с ме-
хурчета. За да се докаже, че с повишаване на тем-
пературата  разтворимостта на въздуха във вода 
намалява, може да се нагрее на спиртна лампа 
епруветка, в която има около 10 mL вода. Нагря-
ването се прекратява при около 60-70 °С. Учени-
ците сравняват водата преди и след нагряването. 
Установяват, че по стените на епруветката с топла 
вода са полепнали въздушни мехурчета

• Пъргавина на въздуха - чрез издърпване и нати-
скане на буталото на запушена с пръст спринцовка

• Чрез дискусия с използване на примери се из-
вежда зависимостта, че при нагряване въздухът се 
разширява, а при охлаждане се свива

В края на часа се формулира обобщение за раз-
пространението, състава и свойствата на въздуха.

Контрол
Устна проверка и оценка на изпълнението на 

екипните изследователски и практически задачи.

36. Свойства на газовете, 
съставящи въздуха

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия: 

Понятия, които ще се обогатяват
• кислород, азот, въглероден 

диоксид

Задачи
Учениците знаят и могат да:
• описва по-важни свойства на 

съставни части на въздуха – кис-
лород, азот,

въглероден диоксид, водни пари 
(цвят, мирис, разтворимост във 
вода, горене)

• свързва кислорода (като със-
тавна част на въздуха) с процесите 
горене и дишане. 

• свързва въглеродния диоксид 
с процесите горене и дишане, хра-
ненето на растенията и климата на 
Земята
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36 Свойства на газовете, съставящи въздуха

Съставните части на въздуха – газовете азот, кислород, 
въглероден диоксид и водните пари, имат изключително 
значение за процесите в природата и живите същества. 
Нека да разгледаме характерните им свойства.

Фиг. 1. Кислородът и въглеродният 
диоксид участват в процесите дишане 
и хранене на растенията

Кислородът е един от основните газове в състава на въздуха. 
Няма цвят, мирис и вкус. Представлява само  от въздуха, но е из-
ключително необходим за оцеляването на растенията и животните. 
Той участва в дишането на живите организми на Земята (фиг. 1). 
Способността му слабо да се разтваря във вода осигурява живота на 
водните обитатели. Прилага се за лечението на пациенти с различни 
болестни състояния – нарушения в дишането, главоболие и др. 

Кислородът във въздуха поддържа горенето. Без него огънят 
угасва и горивата не могат да изгарят. Ако се използва чист кис-
лород, горенето е бурно. Затова газът се добавя към горивото на 
ракетите (фиг. 2) и при заваряване на метали.

Основен източник на кислород във въздуха е процесът на хране-
не на растенията (фотосинтезата) (фиг. 1).

Наблюдавайте опита
Наблюдавайте опита, който ще 

направи вашия учител. Той е пока-
зан вляво. Необходими са: запалена 
свещ, лека подложка, плосък съд с 
вода и голяма стъклена чаша. Опи-
тайте се да обясните до края на часа: 
Защо след като свещта се захлупи с 
чашата, тя първоначално продължа-
ва да гори, а след това изгасва? Как-
ва е причината водата да се изтласка 
нагоре и да заеме  от обема на ча-
шата?

Фиг. 2. Чистият кислород се поставя 
като добавка към ракетното гориво

хранене на
растенията
(фотосинтеза)

кислород

въглероден 
диоксид

дишане
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Азотът съставя най-голяма част от въздуха, почти  от него. 
Безцветен газ е, без мирис и вкус, не гори и не поддържа горенето. 
Във въздуха той е смесен с кислорода и така се предотвратява пре-
калено бързото изгаряне на веществата.

Азотът не се използва директно от живите същества, но те се 
нуждаят от него, за да произвеждат белтъци.

Този газ се втечнява при много ниска температура (около 
– 200°C). 

Въглеродният диоксид е много малка част от въздуха, но жи-
вотът на растенията и животните зависи от него. Той е необходим 
за храненето на растенията (процесът фотосинтеза) (фиг. 1).

Безцветен газ е, с лек кисел вкус и мирис. Не гори и не поддър-
жа горенето и затова намира приложение при гасенето на пожари 
(фиг. 3). Разтваря се добре във вода и се използва за газирането на 
напитки.

Помислете и отговорете
1. Кое свойство на кислорода определя неговата роля за живота 

на организмите? Какви други свойства има той?
2. Кои са основните свойства и приложения на азота?
3. Каква е ролята на въглеродния диоксид за живата природа?
4. От количеството на кой газ се определя влажността на въз-

духа?
5. Съставете сами гатанки за вашите съученици на тема: По-

знай кой газ съм аз!

Кислородът е изграден от 
молекули, всяка от които е с 
по два кислородни атома. От 
кислорода във въздуха при 
определени условия се полу-
чава озон. 

Озонът е различна форма 
на кислорода. Той е изграден 
от молекули с по три кисло-
родни атома. 

  Кислород Озон
Докато приземният озон 

е замърсител на въздуха, то 
озоновият слой в горните час-
ти на атмосферата на Земята 
осигурява защита от вредните 
лъчи на слънцето.

Нещо повече

Въглеродният диоксид се получава при дишането на живите ор-
ганизми и при изгарянето на горивата. Днес количеството на отде-
ления въглероден диоксид е много по-голямо от това, което могат 
да усвоят растенията. Натрупването му в по-големи от нормалните 
количества в атмосферата влияе върху климата на Земята.

Водните пари определят влажността на въздуха и играят важна 
роля в кръговрата на водата. Те помагат за образуване на облаци 
в небето. После се връщат на земята под формата на дъжд, сняг, 
градушка. Водните пари имат значение и за запазване топлината 
на Земята.

Фиг. 3. Въглеродният диоксид се 
използва за гасене на пожари

� Кислородът е необходим 
за дишането и поддържа 
горенето.

� Азотът не поддържа 
дишането и горенето. 
Участва в образуване на 
белтъците.

� Въглеродният диоксид 
е важен за храненето на 
растенията. Отделя се 
при дишането и горене-
то. В големи количества 
влияе на климата.

� Водните пари определят 
влажността на въздуха и 
участват в кръговрата на 
водата.

  Вече научихте

Предишни знания и вътрешно-предметни 
връзки

• Човекът и природата, III–IV клас –за 
свойства на въздуха (прозрачен газ, без цвят 
и мирис, поддържа дишането и горенето)

Контекст 
• личен – значение на съставните части на 

въздуха за всеки
• глобален – значение на газовете във възду-

ха за живите организми и процесите на земята 
Урочна организация
фронтална и групова
Учебно-методически ресурси
1. учебник - стр. 84
2. учебна тетрадка - стр. 41
3. необходими материали и средства - свещ, 

лека подложка, плосък съд с вода и голяма стък-
лена чаша, колба, стъклена тръбичка, запушалка 
с отвор; сода за хляб, оцет, бистра варна вода

4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Познай кой газ 
съм аз?

интер-
активна 
задача

самостоятелна работа и 
контрол

С един поглед 
– бързо, лесно, 
точно

аними-
рана 
схема

преговор и обобщение 
(работа със схема)

Предложения за стратегии за провеждане 
на урока, чрез които могат да бъдат постигна-
ти очакваните резултати.

Първоначално се прави кратка актуализация на 
общите свойства на въздуха, характерни за всич-
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ки газове - има маса, обем, лек е, може да се свива. 
Кои са специфичните му свойства – прозрачен, 
без вкус и цвят, поддържа горенето и дишане-
то, разтваря се малко във вода, кипи и замръзва 
при много ниска температура. Акцентът в новия 
урок е да се покаже на кои точно газове се дължат 
най-характерните му свойства. Припомнят се със-
тавните части на въздуха. Обръща се внимание 
на съотношението между тях. За онагледяване на 
количествения състав на въздуха може да се из-
ползва кръгова диаграма (пай-диаграма), в която 
учениците да означат наименованията на съставя-
щите газове.

С помощта на демонстрационен опит със за-
палена свещ, лека подложка, плосък съд с вода и 
голяма стъклена чаша, учениците са поставят в 
проблемна ситуация. те трябва да обяснят до края 
на часа: Защо след като свещта се захлупи с ча-
шата, тя първоначално продължава да гори, а 
след това изгасва? Каква е причината водата 
да се изтласка нагоре и да заеме 1/5 от обема 
на чашата?

Припомня се с помощта на учениците, че кис-
лородът е един от основните газове, в състава на 
въздуха. Няма цвят, мирис и вкус.

Представлява само 1/5 от въздуха, но е изклю-
чително необходим за оцеляването на растенията 
и животни. Учениците обясняват, че той участва 
в дишането на живите организми на земята. Раз-
глежда се способността му слабо да се разтваря 
във вода, като се показва количеството разтворен 
кислород в мг в един литър вода в таблица.

Температура на 
водата °С 5°С 10°С 15°С 20°С 25°С 30°С

Разтворен във 
водата кислород 
(ниво на насища-
не), mg/l

13,8 12,0 10,3 9,3 8,3 7,6

Коментира се при какви температури се раз-
тваря повече кислород във водата. За какво е по-
лезен разтворения кислород във водните басейни? 
Как влияе процесът на „ глобалното затопляне” 
върху количеството на разтворения кислород и 
водните обитатели? Акцентира се върху значе-
нието на кислорода за всички процеси на горене 
на земята и практическото му приложение. Дис-
кутира се с учениците, какво би станало, ако се 
изчерпи кислородът във въздуха.

Учениците вече могат да отговорят на поста-

вения проблем . След като свещта се захлупи с 
чашата, тя първоначално продължава да гори до-
като има кислород в нея, а след това изгасва. С 
помощта на учителя те стигат до заключението, че 
мястото на изгорелия кислород, който е бил 1/5 
от обема на чашата се заема от водата. За да се 
разгледа азотът, първоначално се търси инфор-
мация какво знаят учениците за него. Ако те са 
чували от практиката за течен азот, първо се ко-
ментира ниската му температура на кипене. От 
опита те могат да направят предположение дали 
гори и какви са физичните му свойства. А дали 
азотът участва в дишането? Тук може да се раз-
каже за опитите на Антоан Лавоазие с животни 
в безкислородна среда. С тях той доказва, че в 
такава среда, която съдържа главно азот, освен 
че горенето се прекратява, но и животните уми-
рат. Затова Лавоазие дава на газа наименование-
то„азот”, което значи „безжизнен” („а - зот”). Но 
дали азотът е вреден газ? Не, разбира се. Живите 
същества се нуждаят от него, за да произвеждат 
белтъци. Също така, той предотвратява прекале-
но бързото изгаряне на веществата във въздуха. 
Дава се пример и за възможността в течен азот да 
се съхраняват биологични препрати. Ако се изва-
ди постоянен зъб и се съхрани при температура  
-197????С, неговите качества се запазват, след 
време той може да се имплантира (присади) и да 
изпълнява своите функции. 

Актуализират се знанията на учениците за въ-
глеродния диоксид. Те знаят, че този газ се отделя 
при дишането и горенето, че той е необходим за 
храненето на растенията. За да се установят свой-
ствата на въглеродния диоксид (който е в малко 
количество във въздуха), може да се направи опит 
за получаването му. В колба се смесват сода за 
хляб и оцет. Колбата се запушва със запушалка 
с отвор, в който е поставена стъклена тръбичка с 
П-образна форма. Свободния край на тръбичка-
та, през който се отделя въглеродният диоксид, се 
насочва към дъното на чаша, в която е поставена 
малка (чаена) горяща свещ. Вниманието на учени-
ците се насочва към факта, че газът е по-тежък от 
въздуха. След събиране на достатъчно количество 
газ в чашата свещта изгасва. Коментира се къде 
в практиката се използва това свойство. В друга 
чаша предварително е приготвена бистра варна 
вода. При пропускане на газа през нея, разтворът 
помътнява, което се използва за доказването му. 
Прави се връзка със следващите уроци - обръща 
се внимание, че натрупването на въглероден ди-
оксид, в по-големи от нормалните количества в 
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37. Изследване на свойствата 
на кислорода и въглеродния 
диоксид

Вид на урока: лабораторно упражнение (прак-
тическа дейност)

Основна дидактическа цел:  Усвояване на 
умения за извършване на опити за изследване 
свойствата на кислорода и въглеродния диоксид

Задачи (знания и умения като 
очаквани резултати) 

Учениците знаят и могат да 
• установят опитно важни свой-

ства на кислорода и на въглеродния 
диоксид

• сравнят опитно съдържанието 
на кислород в издишания и в све-
жия въздух

• докажат опитно наличието на 
водни пари в издишвания въздух

• изобразяват и описват резул-
татите от наблюдението

Методи на преподаване и уче-
не

беседа, експеримент, наблюде-
ние 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 86 – 87
2. учебна тетрадка – стр. 42
3. материали за извършване на опитите 
4. ресурси в електронния вариант на учеб-

ника 

Ресурс Вид Приложение

Работен 
лист 9 

бланка (лист) за 
работа на ученика

улеснява организацията 
на учебния час; 
за портфолио

Методически насоки 
В началото на часа учителят запознава учени-

ците с необходимите уреди и материали за извърш-
ване на опитите, както и с правилата за безопасна 
работа. След това те изпълняват последователно 
експерименталните задачи под ръководството и 
наблюдението на учителя. Едновременно с всяка 
задача резултатите се нанасят в учебната тетрадка 
или в работен лист (предварително подготвен от 
учителя за всеки ученик). Прави се съответният 
извод и се записва. След това се преминава към 
изпълнение на следващата задача.

Контрол
оценяване на практическите умения – извърш-

ване на опитите, спазване на инструкции, подреж-
дане на резултатите и описанието им в учебната 
тетрадка, изводи и работа в екип.
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37 Изследване свойствата на кислорода и въглеродния диоксид

 Задача 1. Докажете, че кислородът от въздуха поддържа 
горенето.

1. Запалете малка свещ. Защо е възможно горенето? 
2. Покрийте я с празна прозрачна стъклена чаша, обърната с от-

вора надолу. Какво наблюдавате?
3. Обяснете защо свещта изгасна.

    В този час:

• ще установите опитно ва-
жни свойства на кислорода 
и на въглеродния диоксид
• ще сравните съдържание-
то на кислород в издиша-
ния и в свежия въздух
• ще докажете наличието 
на водни пари в издишания 
въздух

Необходими уреди
и материали:

2 по-големи и 2 по-мал-
ки стъклени огнеупорни  
чаши, две свещи, кибрит, 
малко огледало или парче 
стъкло, гасена вар, пласт-
масови сламки, секундо-
мер, химикал, лист хартия, 
сода за хляб, оцет, дървена 
тресчица.

Н
и

2

2. Захлупете запалена свещ с чаша като при опит 1. Запишете за 
колко време гори свещта.

3. Сравнете времето, за което изгасва свещта в свеж въздух и в 
издишан въздух.

4. Обяснете къде количеството на кислорода е по-голямо.

  Задача 3. Докажете наличието на водни пари, които се от-
делят при процеса издишване.

1. Вземете малко огледало или парче стъкло. 
2. Изсушете го добре. 
3. Охладете го и издишвайте през устата срещу огледалото. Как-

во наблюдавате? 
4. Обяснете коя е причината?

Фиг. 1

?

  Задача 2. Докажете, че количеството на кислорода в изди-
шания въздух е по-малко от количеството му в 
свежия въздух. 

1. Първо издишайте въздух в празна прозрачна стъклена чаша с 
помощта на сламка (виж фиг. 1), след това бързо го захлупете вър-
ху горяща свещ. Запишете за колко време гори свещта в издишания 
въздух.

Лабораторно
упражнение

Задачи 1, 2 и 4 се изпълня-
ват по преценка на учителя. 
Опи тите могат да са демон-
страционни или да се изпъл-
няват от учениците в при-
съствието на учител.

Внимание!
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  Задача 4. Докажете наличието на въглероден диоксид, 
който се отделя при процеса издишване.

1. Разбъркайте внимателно в чаша малко гасена вар и вода (фиг. 2). 
Изчакайте да се избистри. 

2. Много внимателно отлейте бистрата течност във втора чаша. 
3. Потопете тръбичка и започнете да духате, докато забележите 

промяна в бистрата течност. Какво наблюдавате?
4. Причина за помътняването на течността е съдържащият се в 

издишания въздух въглероден диоксид. 

Фиг. 2. Доказване на въглероден диоксид с бистра варна вода

Фиг. 3. Получаване на въглероден диоксид от сода за хляб и оцет

  Вече мога  
 
� да изследвам по-важни 

свойства на газовете кис-
лород и въглероден ди-
оксид 

� да получавам и доказвам 
въглероден диоксид

  Задача 5. Изследвайте свойствата на въглеродния диок-
сид, получен от сода за хляб и оцет.

Въглеродният диоксид освен от въздуха може да се получи при 
смесване на сода за хляб и оцет. 

1. Разбъркайте в съд малко сода за хляб и оцет (фиг. 3).
Сместа започва да шуми и се отделя въглероден диоксид. Той е 

сравнително тежък газ и остава в чашата.
2. Към него се доближава внимателно запалена тресчица. Какво 

наблюдавате? Коя е причината?

Пазете очите си!
Опитът с бистра варна вода 
трябва да се извършва с го-
лямо внимание, в присъс-
твието на учител.

Внимание!

ината?

атмосферата влияе върху климата на земята.На-
кратко се разисква ролята на водните пари в ат-
мосферата, която ще бъде разгледана подробно в 
следващите уроци.

Урокът може да завърши с импровизирана вик-
торина. Учениците трябва да описват свойствата 
и значението на газовете, съставящи въздуха, а 
техните съученици - да разпознават наименовани-
ята на газовете.

Контрол
Оценяване на ученическите отговори на въ-

проси при обсъждане, писмени резултати (рисун-
ки, схеми, решения на задачи, домашни работи), 
допълнителни изяви, портфолио
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38. Въглеродният 
диоксид и глобалното 
затопляне

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
парников ефект

Основна дидактическа цел: 
Учениците да се запознаят със 
същността на парниковия ефект, 
неговата роля за поддържане на 
температурата на нашата планета и 
как човешката дейност влияе върху 
него.

Задачи 
Учениците да: 
• участват в беседа и описват различни наблю-

дения от жизнения си опит; 
• работят с учебника и в екип; 
• работят самостоятелно в работната тетрадка;
• обосновават отговорите си;
• решават задачи и отговарят на въпроси;
• описват резултати от демонстрационни опи-

ти.

Методи на преподаване: беседа, експеримент
 
Учебно – методически ресурси: учебник, 

електронен вариант на учебника, учебна тетрадка, 
материали за извършване на демонстрационния 
опит

Учебно-методически ресурси
1. учебник - стр. 88
2. учебна тетрадка - стр. 43
3. необходими материали и средства - учеб-

ник, електронен вариант на учебника, учебна 
тетрадка, материали за извършване на демон-
страционния опит

4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Последици от пар-
никовия ефект

инфор-
мацио-
нен

самостоятелна 
работа

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимира-
на схема

обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки: Урокът може да започ-
не с разглеждане на редица примери от заобикаля-
щата действителност и бита на учениците, които 
да илюстрират парниковия ефект. Освен парници-
те за отглеждане на растения, подходящ пример е 
и разликата в температурите на въздуха в и извън 
лека кола оставена на слънце в летен ден. Учи-
телят може да проведе демонстрационен експери-
мент, като постави термометър в затворено пласт-
масово шише и сравни показанието му с това на 
термометър поставен до пластмасовото шише.

След изясняване на същността на парнико-
вия ефект и неговата роля за регулиране на тем-
пературата на Земята е необходимо да се обър-
не внимание на учениците, че парникови газове, 
в т.ч. въглероден диоксид се отделят при редица 
процеси в природата като дишането при хората 
и животните. Необходимо е да се подчертае, че 
въглеродният диоксид не е замърсител на възду-
ха, а причина за глобалното затопляне е увеличе-
ната му концентрация вследствие на човешката 
дейност. Последиците от глобалното затопляне е 
удачно да се предствени чрез беседа с подходящи 
примери и въпроси. По време на урока могат да се 
покажат и подходящи снимки и анимации, които 
са включени в електронните ресурси.

Контрол: индивидуални отговори, наблюда-
ване на опити и анализиране на резултатите от 
тях, решаване на задачи в учебника и учебната 
тетрадка. 
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38 Въглеродният диоксид и глобалното затопляне

Фиг. 1. Парников ефект

1998-а е най-горещата го-
дина.

За последното столетие ни-
вото на Световния океан се е 
повишило между 15 и 20 см.

Площта на Северния ледо-
вит океан през лятото намаля-
ва с около .

Нещо повече

Парниковите газове са само около  от състава на въздуха, те 
регулират температурата на Земята, като задържат топлината като  
„завивка“ от топъл въздух, която огражда планетата ни.

Модел на молекула въглероден 
диоксид 

Земята е единствената планета, за която знаем, че има 
живи организми. Една от главните причини за това е темпе-
ратурата на нейната повърхност. Средната годишна темпе-
ратура на нашата планета е 16°C и на нея се дължат  нали-
чието на вода в течно състояние и благоприятните условия 
за развитие на живота. Температурата на повърхността на 
Земята се определя главно от нейното разположение в Слън-
чевата система. Тя не е нито много близо, нито много далеч 
от Слънцето. Температурата на дадена планета не зависи 
само от разстоянието между нея и Слънцето. Втората пла-
нета в Слънчевата система, Венера, има температура с поч-
ти 300°C по-висока от тази на първата Меркурий. Причина 
за това е наличието на атмосфера около Венера.

 Как се поддържа температурата на Земята?

По-голямата част от слънчевите лъчи достигат до земната по-
върхност и се поглъщат от нея. Така сушата и океаните се затоплят 
(фиг. 1). По-малка част от слънчевите лъчи се отразява от атмосфе-
рата, облаците и земната повърхност. Загрятата земна повърхност 
излъчва топлинни лъчи, които се поглъщат от някои съставни час-
ти на въздуха като водните пари и въглеродния диоксид. По този 
начин топлината се задържа в долните слоеве на атмосферата и тя 
се затопля. Това явление се нарича парников ефект, а газовете, 
които го предизвикват – парникови газове. Ако парниковият ефект 
не съществува, средната температура на Земята ще бъде с около 
30°С по-ниска и ще направи невъзможно развитието на повечето 
от живите Ӝ обитатели – растения, животни и гъби.
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 Как човешката дейност влияе върху парниковия ефект?

Фиг. 2. Островите Тувалу по степенно 
се поглъщат от настъпващия океан

Парниковият ефект е полезен и осигурява благоприятни темпе-
ратури на Земята, но ако неговото влияние се увеличи, това може 
да доведе до неблагоприятни промени.

Човешката дейност може да предизвика по-голямо затопляне 
на атмосферата чрез увеличаване на количеството на парнико-
вите газове в нея. Изгарянето на природен газ, въглища и нефт в 
промишлените предприятия, както и на бензин и дизел от превоз-
ните средства повишава нивото на въглероден диоксид в атмос-
ферата. Допълнителни фактори за това увеличение са обезлеся-
ването и увеличеното население на планетата, което се нуждае от 
все повече горива и транспорт. Вследствие на човешката дейност 
сега в атмосферата има с  повече въглероден диоксид в сравне-
ние с 1850 г., която се смята за начало на индустриалната рево-
люция.

 Какви са последиците от увеличението на количест -
   вото на въглероден диоксид в атмосферата?

Помислете и отговорете
1. В какво състояние би била водата на планетата в отсъствие 

на парниковия ефект?
2. Как дейността на човека влияе върху парниковия ефект?
3. Какво влияние ще окаже глобалното затопляне върху плодо-

родието в Сибир?

Най-осезаемото послед-
ствие от повишаването на 
количеството на въглеро-
ден диоксид в атмосферата 
е глобалното затопляне. 
От края на XIX век досе-
га средната температура 
на Земята се е повишила с 
около 0,5°С, а прогнозите 
сочат, че до 2100 година 
тя ще нарасне с още между 
1  и 5°С. Повишената тем-
пература на планетата вече се изразява в повишаване нивото на 
Световния океан, увеличение на валежите и топене на вечните ле-
дове около Северния и Южния полюс.

Повишаването на температурата на Земята ще има негативни по-
следици за човешкото здраве. По-високите температури ще благо-
приятстват разпространението на заболявания като енцефалит, ма-
лария и тропическа треска. Ще настъпят промени и в околната среда. 
Много растения и животни, неспособни на бързо приспособяване, 
ще бъдат застрашени или пък ще изчезнат. Ще се промени плодоро-
дието в различните райони на планетата, като се очаква все по-голе-
ми части от Земята да бъдат обхванати от жестока суша.

  Вече научихте

� Парниковият ефект за-
топля долните слоеве на 
атмосферата и осигурява 
благоприятна температу-
ра за развитие на живота.

� Парниковите газове (вод-
ните пари и въглеродният 
диоксид) регулират тем-
пературата на нашата 
пла нета.

� Увеличението на коли-
чеството на въглероден 
диоксид в атмосферата 
води до неблагоприятни 
последици за околната 
среда и човека.
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39. Замърсяване на 
въздуха

Вид на урока: 
за нови знания

Нови понятия: 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 90
2. учебна тетрадка – стр. 44
3. ресурси в електронния вари-

ант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Последици от 
парниковия ефект

информа-
ционен

самостоятелна 
работа

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимирана 
схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

40. Как да опазим чистотата на 
въздуха?

Вид на урока
семинар (практическа дейност)

Нови понятия
обогатяване и обобщаване на 

знанията за процесите и дейностите, 
които замърсяват въздуха, както и 
за мерките за опазване на неговата 
чистота 

Основна дидактическа цел
Учениците да представят чрез 

мултимедийни презентации или по-
стери предимствата и недостатъци-
те на рециклирането, използване-
то на възобновяеми източници на 
енергия и да дискутират мерки за 
опазване на чистотата на въздуха 
и намаляване на емисиите от въгле-
роден диоксид. 

Задачи 
Учениците да:  
• участват в предварителна подготовка
• събират данни по дискутираната тема
• работят с учебника и други материали
• работят в екип с разпределени дейности
• работят самостоятелно в работната тетрадка
• обосновават отговорите си и защитават по-

зицията си
• правят изводи

Методи на преподаване 
 беседа, анализ, дискусия, мултимедийна пре-

зентация
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39 Замърсяване на въздуха

Чистият въздух е едно от най-важните условия за жи-
вот на нашата планета, но редица човешки дейности и при-
родни процеси го замърсяват.

 Как дейността на човека замърсява въздуха?

Енергията, която получаваме при изгарянето на горивата, е 
изключително важна за нашето всекидневие. Тя се използва за ото-
пление на жилища, за готвене и при движението на автомобилите. 
Горивата намират приложение в топлоелектрическите централи 
за производство на електроенергия, както и в промишлеността. За 
съжаление изгарянето им е основният източник за замърсяване на 
въздуха.

Горенето е съпроводено с отделяне на малки твърди частици, 
сажди. Те се получават при непълното изгаряне на горивата. Пу-
шещите комини на жилищата и фабриките замърсяват градовете. 
Твърдите частици попадат в атмосферата и при движението на ав-
томобилите, горенето на дърва, паленето на стърнища и обработка-
та на твърди отпадъци. Твърдите частици намаляват видимостта и 
попадайки в белите дробове, могат да причинят дихателни пробле-
ми (фиг. 1). В много градове има зони, където е забранено изгаря-
нето на горива, отделящи голямо количество сажди.

Изгарянето на горивата е съпроводено и с отделяне на газове. 
Някои горива като въглищата и нефтът съдържат сяра и при тяхна-
та преработка и изгаряне се отделя серен диоксид (фиг. 2).

Серният диоксид има остра задушлива миризма и при вдиш-
ването на голямо количество уврежда сериозно белите дробове и 
предизвиква сълзене на очите.

Фиг. 1

Фиг. 2. При преработката на нефт 
в петролните рафинерии се отделя 
серен диоксид

Фиг. 3. Транспортът е основен 
източник на азотни оксиди

Фиг. 4. Област, засегната от киселин-
ни валежи

Други газове, които се отделят при изгарянето на горивата, са 
азотните оксиди. Те допринасят за кафеникавата „мъгла“ над 
оживените градски кръстовища и промишлените райони (фиг. 3). 
Серният диоксид и азотните оксиди са разтворими във вода. На-
личието им във въздуха е причина за киселинните дъждове, които 
увреждат архитектурните паметници, металите, езерата, горите и 
растенията (фиг. 4).
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Въглеродният оксид е друг сериозен замърсител на въздуха. 
Той е без цвят и мирис и е силно отровен. Вдишването на въглеро-
ден оксид намалява способността на кръвта да пренася кислород, 
забавя рефлексите, причинява главоболие и сърдечни увреждания. 
Вдишването на по-големи количества води до смърт. Както и саж-
дите, въглеродният оксид се получава при непълното изгаряне на 
горивата. Неизправните автомобили и камиони са основните „из-
точници“ на въглероден оксид.

 Кои природни явления замърсяват въздуха?

При активната си дейност вулканите изхвър-
лят в атмосферата огромни количества твърди 
частици, серен диоксид, въглероден диоксид и 
други вредни вещества (фиг. 5).

Горските пожари също замърсяват въздуха 
с твърди частици и вредни газове, но същевре-
менно унищожават и дърветата, които са основ-
ните „производители“ на кислород на Земята.

Друг източник на твърди частици във въздуха 
са бурите в пустинни райони. Често ветровете 
пренасят пясъка от пустините на хиляди киломе-
три.

При гниенето на измрели растения и живот-
ни във въздуха се отделят въглероден диоксид и 
други вредни газове.

  Какво замърсява въздуха в нашия дом?

Когато въздухът в затворено помещение е замърсен, замърси-
телите достигат 1000 пъти по-лесно до белите дробове на хората в 
помещението, отколкото ако хората са на открито. Когато готвим и 
отопляваме нашето жилище чрез изгаряне на горива, във въздуха 
се отделят твърди частици, серен диоксид, азотни оксиди и въ-
глероден оксид. Препаратите, които използваме за почистване на 
съдове и повърхности, са източник на съединения, които лесно се 
изпаряват. Влажните помещения, вентилационните системи и ме-
белите често са подходяща среда за развитие на болестотворни 
организми, които могат да предизвикат възпаления и алергии.

Фиг. 5. Изригването на вулкана 
Еяфятлайокутъл (Исландия) на 14 
април 2010 г. причини затваряне на 
въздушното пространство в Европа 
поради изхвърлена вулканична пепел 
на височина около 11 км

Помислете и отговорете
1. Кои са основните замърсители на въздуха?
2. Защо разумното използване на електричеството намалява за-

мърсяването на въздуха?
3. Кои са основните замърсители на въздуха в района, в който 

живеете?

4. Разделното събиране на боклука позволява неговото ре-
циклиране (преработка и производство на нови продук-
ти). Как ще се отрази това на чистотата на въздуха?

� Основен източник за за-
мърсяване на въздуха е 
изгарянето на горива.

� Основни замърсители на 
въздуха са твърдите час-
тици, серният диоксид, 
азотните оксиди и въгле-
родният оксид.

  Вече научихте
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Как да опазим чистотата на въздуха

Този  урок изисква 
по-продължителна 

предварителна подготовка

Семинар

    В този час:

• ще разширите и задъл-
бочите знанията си за въз-
можностите да опазим въз-
духа чист.

В предишния урок вие се запознахте с основните дейности 
на човека, които водят до замърсяване на въздуха, а именно 
осигуряване на енергия за потребностите на хората, транс-
портa, както и производството и употребата на предмети за 
бита. Замърсяването на въздуха не е проблем само за района, в 
който се извършва. Веднъж попаднали в  атмосферата замър-
сителите могат да бъдат пренесени на големи разстояния, 
където да увредят околната среда и здравето на човека.

 Предварителна подготовка

Подгответе се за семинарния урок по предварително зададения 
план. Изберете как ще се представите – чрез устно изложение, с 
постер или презентация. Работете самостоятелно или в групи. Из-
ползвайте посочената от учителя ви литература, намерете допълни-
телни материали в интернет.

 План на семинара

1. Проучете какви са ползите от рециклирането за опазване на 
чистотата на въздуха. Използвайте следните факти:

• спестената енергия от рециклирането на една алуминиева ку-
тийка за напитки е достатъчна един телевизор да работи в продъл-
жение на 3 часа

• рециклирането на метални консервни кутии намалява с пове-
че от  необходимата енергия за производство на калай и стомана

• спестената енергия от рециклирането на една стъклена бутил-
ка е равна на енергията, необходима на една електрическа крушка 
да свети 4 часа

• всеки рециклиран тон пластмаси спестява енергията, която 
ползват двама души годишно; водата, която ползва един човек за 
период от два месеца, и 230 L бензин

• рециклирането на 1 тон офис хартия спасява 24 дървета

40

Не забравяйте

В учебника не се 
пише. Работете в 
тетрадките си.
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 Вече мога  
 
� да давам примери за 

дейности, които спома-
гат за опазване на чис-
тотата на въздуха

� да подкрепям с дейнос-
ти опазването на чисто-
тата на въздуха

увреждане на околна-
та среда. Изменение на 
окол ната среда, което 
води до влошаване на 
условията за развитие на 
живата природа и на ка-
чеството на живот.

емисия. Освобождаване в 
околната среда на вещес-
тва в резултат на човеш-
ката дейност.

биомаса. Възобновим из-
точник на енергия с рас-
тителен или животински 
произход. Получава се 
чрез преработка на ос-
татъци от лесовъдство-
то, селското стопанство, 
както и отпадъци от бита 
и промишлеността.

Речник

В проучването си потърсете отговор как рециклирането влияе на:
• консумацията на енергия и суровини
• използването на природни ресурси (вода, терени за смети-

ща и др.)

2. Проучете какви са предимствата на използването на електри-
чество от възобновяеми източници като вятъра, слънцето, водата и 
биомасата за опазване на чистотата на възхуха. Обърнете внима-
ние на недостатъците им и на трудностите, които възпрепятстват 
тяхното използване.

3. Обсъдете с вашите съученици и учителя какво може да на-
прави всеки от нас за опазване на чистотата на въздуха и намалява-
не на емисиите от въглероден диоксид. Допълнете следния списък:

• да използваме по-често градския транспорт или споделени 
пътувания

• да купуваме повече продукти местно производство и да изпол-
зваме по-малко пластмасови торбички

• да изхвърляме в подходящи контейнери 
отпадъците, които могат да се рециклират

• да избираме бои, почистващи и пе-
рилни препарати, в които има по-малко 
летливи вещества

• да спестяваме електроенергия вкъщи, 
като използваме енергоспестяващи лампи и 
уреди

• 
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 Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 92
2. учебна тетрадка – стр. 45;
3. мултимедийни презентации, постери, таб-

ла, изработени от учениците 
4. ресурси в електронния вариант на учебника 

ресурс вид приложение

Въздух – състав, 
замърсяване и 
опазване

инфор-
мацио-
нен

онагледяване и 
надграждане на 
знанията

Работен лист 10.1

бланка 
(лист) за 
работа 
на уче-
ника

улеснява органи-
зацията на учеб-
ния час;
за портфолио

Работен лист 10.2

бланка 
(лист) за 
работа 
на уче-
ника

улеснява органи-
зацията на учеб-
ния час;
за портфолио

Методически насоки
Урокът изисква предварителна подготовка, за 

която учителят трябва да определи екипите и да 
разпредели задачите. За всяка от поставените за-
дачи той дава на учениците кратък план, начални 
материали и ключови думи за търсене на допълни-
телни материали, свързани с проучването. Екипите 
представят чрез устно изложение, постер или мул-
тимедийна презентация резултатите и изводите от 
своите проучвания. Много важно е учениците мак-
симално самостоятелно да поставят разглежданите 
въпроси, да анализират и дискутират, както ползи-
те, така и проблемите от рециклирането и използ-
ването на възобновяеми източници 
на енергия. Семинарът е удачно да 
завърши с беседа, в която да се об-
общят мерките, които всеки от нас 
може да предприеме за опазване на 
чистотата на въздуха и намаляване 
на емисиите от въглероден диоксид.

Контрол
Индивидуални отговори, актив-

но участие в предварителната под-
готовка и дискусията, представяне 
на проучванията чрез устно изло-
жение, постер или мултимедийна 
презентация, работа в работната 
тетрадка

41. Свойства на водата 
Вид на урока
за нови знания

Нови понятия

Понятия, които ще се развиват и обогатяват
аномалия на водата

Задачи 
Учениците да:  
• мирис, вкус, разтворител, провеждане на то-

плина, температура на топене, температура на ки-
пене, температурна аномалия на водата.

Предишни знания и вътрешно-предметни 
връзки

• Човекът и природата, III–IV клас –за свой-
ства на водата (прозрачна, без цвят и мирис, раз-
тваря вещества)

• В V клас те познават състояния на вещества-
та, температура на кипене, темп. разширение

Контекст 
• личен –свойства на смеси, използвани във 

ежедневието; 
• глобален – свойства на смеси, които имат 

значение за практическата дейност на човека и за 
климата 

Урочна организация
фронтална и групова
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Фиг. 1. Слънчевата светлина достига 
водните растения благодарение на 
прозрачността на водатa

Фиг. 2. Ледът плава по повърхността 
на водата, защото е по-лек от нея

Важна особеност, която отличава нашата планета от 
другите, е наличието на течна вода. Водата заема близо 
от повърхността на Земята. Тя съставлява приблизително 
такава част и от масата на всеки човек. Водата има не-
обичайни свойства, които я превръщат в среда за поддър-
жане на живота.

 Състояния на водата в природата

Водата е единственото вещество, което в природата се среща 
и в трите състояния (твърдо, течно и газообразно) при темпе-
ратури, нормални за Земята. Чистата вода преминава в твърдо 
състояние (лед) при температура 0°С, а в газообразно състояние 
(пари) – при 100°С.

 Свойства на водата 

При стайна температура водата е течност без мирис и вкус. В 
малки количества тя изглежда безцветна, а в по-големи – има син-
кав оттенък. Прозрачна е, благодарение на което слънчевите лъчи 
достигат до водните растения, които живеят под повърхността Ӝ 
(фиг. 1).

Когато охлаждаме вода, която е била при стайна температура, тя 
се свива и става по-тежка, както е при другите вещества. Но това 
продължава само докато се достигне 4°С – при тази температура 
водата е най-тежка (най-плътна). Ако продължим охлаждането во-
дата, вместо да се свие, се разширява и олеква. Това продължава 
и след нейното замръзване (фиг. 2). Необичайното свойство е ха-
рактерно само за водата и се нарича температурна аномалия на 
водата.

Какво става през зимата в реките и езерата, когато температури-
те на въздуха станат отрицателни?

Температурата на кипене 
на водата зависи от надмор-
ската височина. На морското 
равнище тя кипи при 100°С, а 
по-високо в планината – при 
по-ниска температура.

Нещо повече

8°C
7
6
5
4

0°C
1
2
3
4
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Фиг. 4. Без вода човек не може да 
оцелее повече от няколко дни

По-студената вода, която е по-лека, остава на повърхността и 
замръзва. По-топлата вода е по-тежка, изстива бавно, но не зам-
ръзва. Температурата на водата под леда остава положителна, а на 
дъното тя е 4°С. Благодарение на тази аномалия водните обитатели 
оцеляват.

Водата има свойството бавно да се загрява, но и бавно да из-
стива. Затова големите водни басейни имат сравнително постоянни 
температури. Те не се прегряват през лятото и не се охлаждат пре-
калено през зимата. Близо до тях климатът е по-мек (фиг. 3). През 
зимата е по-топло, а през лятото – по-прохладно. Това свойство на 
водата позволява на организмите да поддържат постоянна темпера-
тура на тялото си.

Аномалията на водата съ що 
има своите недостатъци: ако 
водата замръзне в затворен съд, 
тя може да го разруши, защото 
се разширява. Вода, затворена 
в скални пукнатини е в състоя-
ние дори да разруши скалата.

Замръзването на водата в 
тръбопроводите през зимата 
трябва да бъде предотвратено, 
тъй като в противен случай 
тръбите се пукат.

Нещо повече

Когато водата се изпари, тя поглъща и задържа голямо количе-
ство топлина. Ето защо водните пари в атмосферата са като едно 
голямо „одеяло“, което запазва топлината на Земята. 

Водата има способността да разтваря много други вещества 
(отличен разтворител е). При своето движение тя пренася разтво-
рените хранителни вещества и минерали, които поддържат живота 
на организмите. Без вода няма да има живот на Земята (фиг. 4).

Във всекидневието на хората водата освен за пиене и битови 
нужди, се използва и за: поливане в земеделието; производство 
на електроенергия; среда за транспорт; разтворител и охладител в 
промишлеността и други.

Фиг. 3. Близо до 
морето климатът 
е по-мек

Помислете и отговорете
1. Какви са най-важните свойства на водата?
2. Какво е тяхното значение: 

а) за климата на Земята; б) за живота на организмите?
3. Дадени са ви две чаши с обем 1 литър. В първата има вода 

при стайна температура, а във втората – вода, охладена до 4 
градуса. Можете ли, без да използвате теглилки, да кажете 
коя чаша с вода ще тежи повече? 

4. Какво е температурна аномалия на водата? Какви са предим-
ствата Ӝ? А има ли недостатъци?

5. Дайте примери за дейности, при които хората използват вода.

  Вече научихте

� Водата в природата е в 
трите състояния. Тя има 
уникални свойства:
• бавно се загрява и из-
стива
• лош топлопроводник е
• при замръзване увели-
чава обема си
• най-плътна е при 4°С
• разтваря вещества

� Необходима е за живота 
на Земята и за дейността 
на хората.
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Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 96
2. учебна тетрадка –стр. 46
3. необходими материали и средства - вода 

и голяма стъклена чаша, лед, оцветен с боя, пар-
ченце лед, епруветка,  спиртна лампа, парченце 
тел, вода, балони,свещ , запалка или кибрит, вода; 
чаша с вода и часовниково стъкло с кристалчета 
меден сулфат (син камък), лъжичка и стъклена 
пръчка

4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. Свой-
ства на водата

интерактив-
на задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед анимирана 
схема

обобщение 
(работа със схема)

Предложения за стратегии за провеждане на 
урока, чрез които могат да бъдат постигнати оч-
акваните резултати.

Целта на урока е да се разкрият необичайните 
свойства на водата и те да се свържат с ролята й за 
живота на Земята и за практиката на човека.

В началото на часа интересът на учениците 
може да се провокира с факта, че наличието на 
течна вода отличава нашата планета от другите 
планети.

Поставя се въпросът: Какви са необичайните 
свойства на водата? Коментират се външния вид, 
цвета и прозрачността на течната вода и значе-
нието им. С презентация или видео се онагледява 
въпросите, къде се среща водата в природата и 
в какви състояния.Информацията се допълва от 
учителя. Няма друго вещество в природата, кое-
то се среща и в трите състояния (твърдо, теч-
но и газообразно) при температури, нормални за 
Земята. 

При какви температури става преходът между 
отделните състояния на водата? Учениците от-
говарят. Тук може да се даде допълнителна ин-
формация за по-любознателните, температурата 
на кипене на водата зависи от надморската ви-
сочина,. Само на морското равнище водата кипи 
при 100°С, а в планината тя кипи при по-ниска 
температура (на връх Еверест температурата на 
кипене е около 70 °С и там храната се пригот-
вя по-бавно). Обяснението на този факт може 

да стане след изучаване на понятието налягане. 
Припомня се, че водата е изградена от водни мо-
лекули (онагледява се с модели). Между градив-
ните частици има разстояния и сили на привлича-
не, които са различни по големина, в зависимост 
от състоянието. За по-любознателните може да 
се даде информация и за това, че водата кипи при 
много по-висока температура от вещества с по-
добни молекули (например диводороден сулфид 
или сероводород кипи при –60°С,). Причината за 
това са по-здравите сили на привличане между 
водните молекули.

Какви други необичайни свойства има водата?
Прави се опит, за се покаже, че ледът е по-лек 

от водата. Осигуряват се кубчета лед, направени 
от вода, предварително оцветена със синя хра-
нителна боя, за да се осигури по-добра видимост 
за класа. Кубчетата трябва да са добре замра-
зени, за да се гарантира, че няма вода в течно 
състояние останала вътре в тях. Учениците се 
уверяват, че ледените кубчета плуват във водата 
и обясняват, че при замръзване водата се разши-
рява за разлика от другите вещества. Разкрива 
се необичайно свойство, наречено температур-
на аномалия – водата да се разширява при ох-
лаждането Ӝ от 4 до 0°С. Тя е най-тежка при 4°С 
и по-лека при 0°С. 

Прави се опит, за да се покаже, че вода-
та е лош проводник на топлина. На дъното на 
епруветка се поставя парченце лед и се закрепва 
с парче тел, или тежест, за да остане там и да не 
изплува нагоре.В  епруветката  се налива вода и 
тя се накланя леко настрани. След това се загрява 
водата в горната част на епруветката. Наблюдава 
се,  че водата започва да ври в горната й част, а 
в долната част – ледът остава замразен. Това е 
така, защото водата е лош проводник на топли-
на и малка част от топлината от горната част на 
епруветката стига до леда. Въз основа на науче-
ните свойства на водата: най-тежка е при 4°С и е 
по-лека при 0 °С и малката й топлопроводност, 
учениците сами обясняват как това създава усло-
вия за живот във водните басейни. Онагледява се 
с презентация или видео.

Разглежда се значението на свойството бавно 
да се загрява, но и бавно да изстива за климата. 
Пример Чували ли сте за ефекта на езерото? През 
лятото водата от езерата (и язовирите) е по-хлад-
на, а през зимата е по-топла. Това е така, защото 
на водата й е необходимо повече време, за да се 
стопли през лятото и да се охлади през зимата. 
Ако мерите температурата на едно езеро, ще за-
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бележите, че през есента температурата на вода-
та е обикновено по-висока от тази на въздуха. Тя 
остава така известно време, докато времето не се 
застуди задълго, тогава температура на езерото 
се понижава. Обратното се случва през пролетта. 
Каква е причината за това?

Прави се опит, за се покаже, че водата за-
държа топлина. (Специфичният топлинен ка-
пацитет на водата е висок – 4.2 J /g.K. Нужна е 
много топлина, за да се повиши температурата 
на един грам вода с 1°С). Първоначално се на-
грява балон, пълен  с въздух на открит пламък. 
Той експлоадира. Тогава в друг балон се добавя 
малко количество вода. Задържа се тази част на 
балона, която е с вода, над пламъка. Какво става? 
Не експлоадира? Защо? В първия случай, балонът 
експлодира, защото въздухът вътре се загрява и 
разширява много бързо. Пълният с вода балон 

не се взривява, тъй като топлината се предава и 
съхранява във водата. Водата задържа повече то-
плина от въздуха, не се разширява толкова бързо 
и не позволява взривяването на балона (това пак 
се дължи на големите сили на привличане между 
водните молекули). 

Прави се опит да се покаже, че водата има 
способността да разтваря много други вещества 
(отличен разтворител е).

В края на часа се прави обобщение на свой-
ствата на водата и тяхното значение за живота на 
земята и за практиката на човека.

Контрол
Оценяване на ученическите отговори на въ-

проси при обсъждане, писмени резултати (рисун-
ки, схеми, решения на задачи, домашни работи), 
допълнителни изяви, портфолио
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42. Водни разтвори
Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
разтвор, разтворено вещество, 

разтворител
Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 98
2. учебна тетрадка – стр. 47
3. ресурси в електронния вари-

ант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Галерия: Какво показват 
знаците? интерактивна задача самостоятелна работа

Задача 1. Разтвори интерактивна задача самостоятелна работа

С един поглед – бързо, 
лесно, точно анимирана схема преговор и обобщение 

(работа със схема)

98

42 Водни разтвори

При приготвяне на плодови 
сладка, захарният сироп, кой-
то се използва за консерви-
ране на плодове, е разтвор на 
500 g захар в един литър вода.

Нещо повече

Фиг. 1. Получаване на захарен разтвор

 Как се получават водните разтвори?

Молекулите на водата разделят молекулите на захарта, които 
образуват бучката захар. Захарните молекули се смесват с водните 
молекули и се разпределят равномерно между тях. Получената ед-
нородна смес е трайна неограничено време.

Нека разгледаме следния опит. Когато сложим в чаша с 
вода бучка захар, тя постепенно намалява, докато накрая 
изцяло се разтвори във водата (фиг. 1).

Как се нарича получената смес 
и вещест вата в нея? В нашия опит това е ...

Веществото, което се разтваря, се нарича
разтворено вещество. захарта

Веществото, което го разтваря, се нарича
разтворител. водата

Трайните еднородни смеси, които вещест вата 
образуват с водата, се наричат водни разтвори. захарният разтвор

 От какво зависят свойствата на водните разтвори?

Ако опитаме вкуса на получения разтвор, ще установим, че той 
е сладък. Ако използваме готварска сол вместо захар, ще получим 
разтвор със солен вкус. И двата разтвора имат вкус, различен от 
този на водата.

От практиката знаем, че разтвори, в които количеството на раз-
твореното вещество не е еднакво, се различават. Ако в една чаша 
с вода поставим една бучка захар, а в друга – две, полученият във 
втората чаша разтвор ще е по-сладък.

вода

бучка захар

движещи се 
водни молекули

водни молекули

захарни молекули

движещи се 
водни и захарни 
молекули

захарен
разтвор

99

 Свойствата на водните разтвори зависят от вида 
   и количеството на разтворените вещества.

Освен твърди вещества, във водата могат да се разтварят теч-
ности и газове. Всяко домакинство използва оцет, който е воден 
разтвор на течната оцетна киселина. Водата в природата винаги съ-
държа разтворени газове като азот, кислород, въглероден диоксид. 
Наличието на разтворен в нея кислород е необходимо за живота 
във водните басейни. 

  Съществуват ли неводни разтвори?

Водата е най-важният и широко използван разтворител, но тя не 
може да разтваря всички вещества. С вода не можем да почистим 
дъвка, полепнала на панталон, или да изтрием лака за нокти. При-
чината е, че те са неразтворими във вода. Те могат да се отстранят 
с подходящи разтворители. Лакът за нокти може да се почисти с 
ацетон, а дъвката се премахва от дрехите с помощта на друг разтво-
рител – трихлороетан. В практиката приложение намират и много 
неводни разтвори. Йодната тинктура във всяка домашна аптечка 
представлява разтворен йод в алкохол. Алкохолни разтвори са и 
много от парфюмите, които използваме (фиг. 2).

Фиг. 2. Повечето парфюми са алкохолни разтвори

Изкуственият подсладител 
аспартам е 250 пъти по-сла-
дък от захарта, но естествени-
ят подсладител тауматин, до-
биван от плодовете на афри-
канско растение, е 2000 пъти 
по-сладък от нея.

Нещо повече

Помислете и отговорете
1. Определете разтвореното вещество и разтворителя в следни-

те разтвори: подсолена вода, захарен сироп, кафе еспресо.
2. От етикета на бутилка газирана вода определете разтворени-

те в нея вещества.
3. В четири чаши има разтвори на син камък във вода. 

В коя чаша е разтворено най-голямо количество син камък 
(меден сулфат)?

a) г)в)б)

Повечето неводни разтво-
рители са отровни и/или 
взривоопасни.

Внимание!

ного от парфюмите, които използваме (фиг. 2).

иг. 2. Повечето парфюми са алкохолни разтвори

  Вече научихте
 разтвор
 разтворено вещество
 разтворител
� Водните разтвори са 

трайни еднородни смеси, 
които веществата обра-
зуват с водата.

� Във водните разтвори 
водата е разтворител, а 
другите съставни части 
се наричат разтворени 
вещества.
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Разтвори и кристали43

В практиката всекидневно използваме разтвори и е важ-
но да знаем как се приготвят, как и колко от дадено веще-
ство да разтворим в съответния разтворител.

Разтвор на меден сулфат се използва 
в селското стопанство

 Какво е разтворимост на веществата?

Разтворимостта е едно от най-важните свойства на веществата. 
Някои от тях като захарта, солта, синият камък (меден сулфат) се 
разтварят много добре във вода, други като гипса – са малко разтво-
рими, а трети като сярата, желязото и пясъка – са неразтворими.

Свойството на веществата да се разтварят в определени разтво-
рители се нарича разтворимост. 

Как да разтворим по-бързо твърдите вещества? От всекиднев-
ния си опит знаем, че малките кристалчета се разтварят по-бързо от 
„големия кристал“ на бучката захар. По-бързо се разтваря захарта 
в чашата с по-топла вода, при разбъркване. 

Но какво е най-голямото количество от едно вещество, което 
може да се разтвори в определено количество разтворител? От как-
во зависи това?

 Видове разтвори

Нека към 100 грама (милилитра) вода при стайна температура 
(25°С) добавим 10 грама кристали от син камък (меден сулфат)и 
разбъркаме, забелязваме, че веществото се разтваря добре. Доба-
вяме с лъжичка още 5 грама меден сулфат, разбъркваме, кристали-
те отново се разтварят. Такъв разтвор се нарича ненаситен. 

Разтвор, който може да разтваря още от разтворимото вещество 
(при дадена температура), се нарича ненаситен. 

При добавяне на нови количества кристали установяваме, че при 
стайна температура (25°С) в 100 грама вода можем да разтворим 
най-много 35 грама меден сулфат. Ако добавим още кристали ме-
ден сулфат, те няма да се разтворят. Полученият разтвор е наситен 
(фиг. 1 а).

Разтвор, който не може да разтваря повече разтворимо вещество 
(при дадена температура), се нарича наситен.

Възможно ли е наситеният разтвор да се превърне отново в не-
наситен? Знаем, че това може да стане, ако добавим вода. Но дали 
разтворът ще остане наситен и при нагряване? Нека проверим.

Сввой
иттел

Раззтв
(прри 

Раззтв
(прри 

 

Р
Няк
разт
рим

К

С
ри

• Ако в 100 g вода могат да 
се разтворят над 10 g от даде-
но вещество (при 25°С), то се 
нарича разтворимо, под 1  g 
– малко разтворимо, а под 

g – неразтворимо.

• Скоростта, с която се раз-
тварят веществата, зависи от 
размерите на техните кристали, 
температурата на разтворителя 
и начина, по който се приготвя 
разтворът.

Нещо повече
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Фиг. 2. Кристали на меден сулфат

Помислете и отговорете
1. В четири чаши с по 100 милилитра вода са добавени по 

10 грама захар. В коя от чашите захарта ще се разтвори 
най-бавно и в коя най-бързо:

Чаша Вид на захарта Температура в °С Разбъркване
1 на прах 40 да
2 бучка 25 не
3 на прах 25 да
4 бучка 40 не

2. Предложете начин за по-бързото приготвяне на захарен 
сироп в домашни условия.

3. Каква е разликата между наситен и ненаситен разтвор?
4. Как можете да получите кристали от меден сулфат на прах?

Фиг. 1. 

Загряваме разтвора до 60°С. Той става ненаситен и може да раз-
твори още 27 грама меден сулфат. След което се получава отново 
наситен разтвор (фиг. 1б). При 60°С той съдържа 62 грама меден 
сулфат и 100 милилитра вода. 

 Кристализация

Нека охладим наситения горещ разтвор до 25°С. При охлажда-
нето в разтвора се появяват кристали от меден сулфат (фиг. 1в). 
При 25°С в разтвора остават 35 грама меден сулфат, а останалите 
27 грама се утаяват на дъното под формата на кристали.

Отделянето в разтвор на кристали от разтвореното вещество се 
нарича кристализация.

Когато охлаждаме наситения разтвор по-бавно, се получават 
по-големи кристали (фиг. 2). Ако кристалите на медния сулфат са 
съдържали примеси, след кристализацията те остават в разтвора. 
Получават се кристали от чист меден сулфат. 

Кристализацията се използва за пречистване на веществата. В 
природата кристализацията протича бавно, за нея са нужни хиляди, 
понякога милиони години. Така са се образували залежите от ка-
менна сол, скъпоценни камъни и др. 

Оттдел
наррич

  Вече научихте
 разтворимост
 наситен разтвор
 ненаситен разтвор

� Разтворимост – свойс-
тво на веществата да се 
разтварят в определени 
разтворители.

� В наситения разтвор не 
може да се разтвори по-
вече от разтворимото ве-
щество, а в ненаситения 
– може да се разтвори 
още от веществото (при 
постоянна температура).

25°C 60°C 25°C
а) б) в)

27 грама 
меден 
сулфат

27 грама 
меден
сулфат

43. Разтвори и 
кристали

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
разтворимост, наситен разтвор, 

ненаситен разтвор

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 100
2. учебна тетрадка – стр. 48
3. ресурси в електронния вари-

ант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Кристализация чрез изпа-
рение на разтворителя интерактивна задача самостоятелна работа

Галерия: Кристали информационен самостоятелна работа

С един поглед – бързо, 
лесно, точно анимирана схема преговор и обобщение 

(работа със схема)
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44. Изследване 
на разтворимостта 
на веществата

Вид на урока
лабораторно упражнение (прак-

тическа дейност)

Основна дидактическа цел
Усвояване на умения за извър-

шване на опити за изследване раз-
творимостта на веществата

Задачи (знания и умения като 
очаквани резултати) 

Учениците знаят и могат да
• установят опитно как влияе 

температурата върху разтворимостта на веще-
ствата

• използват кривите на разтворимост на веще-
ствата

• изобразяват и описват резултатите от наблю-
дението

• да работят с графики и таблици

Методи на преподаване и учене
беседа, експеримент, наблюдение 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 102
2. учебна тетрадка – стр. 49
3. материали за извършване на опитите 
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение

Работен лист 11
бланка (лист) 
за работа на 
ученика

улеснява 
организацията 
на учебния час; 
за портфолио

Методически насоки: 
В началото на часа учителят запознава уче-

ниците с необходимите уреди и материали за из-
вършване на опитите, както и припомня правила-
та за безопасна работа. След това те изпълняват 
последователно експерименталните задачи под 
ръководството и наблюдението на учителя. Едно-
временно с всяка задача резултатите се нанасят в 
учебната тетрадка или в работен лист (предвари-
телно подготвен от учителя за всеки ученик). Пра-
ви се съответният извод и се записва. След това се 
преминава към изпълнение на следващата задача.
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44 Изследване на разтворимостта на вещества във вода

    В този час:

• ще изследвате как влияе 
температурата върху раз-
творимостта на веществата
• ще се научите как могат да 
се използват кривите на раз-
творимост на веществата

Необходими уреди
и материали:

четири мерителни цилиндъ-
ра от 50 или 100 mL, топла 
вода (около 50°С), студена 
вода (около 5°С), готварска 
сол, захар, лъжица

Н
и

Лабораторно
упражнение

Припомнете си:
Какво е наситен и ненаситен разтвор?

Разтворимостта на дадено вещество във вода се опреде-
ля от количеството му, което се разтваря в 100 mL вода. 
Разтворимостта на веществото е постоянна за дадена 
температура на разтворителя.

  Задача 1. Изследване на влиянието на температурата върху 
разтворимостта на готварска сол и захар (фиг. 1).

1. Налейте по 25 mL гореща вода в два мерителни цилиндъра 
(1 и 2) и по 25 mL студена вода в други два мерителни цилиндъра 
(3 и 4).

2. Добавете по 1 лъжица захар в цилиндър 1 с гореща и цилин-
дър 3 със студена вода.

3. Добавете по 1 лъжица готварска сол в цилиндър 2 с гореща и 
цилиндър 4 със студена вода.

Сравнете количествата неразтворена готварска сол и захар в че-
тирите цилиндъра.

  Задача 2. Работа с криви на разтворимост.

Разтворимостта на дадено вещество е характерна за дадена тем-
пература на разтворителя. В таблица 1 е представена разтвори-
мостта на готварска сол и захар при различни температури.
Таблица 1

Температура (°С) 0 20 40 60 80 100
готварска сол (g/100 mL вода) 35 36 36 37 38 39
захар (g/100 mL вода) 179 204 241 288 363 487

mL

гореща вода

(1)

захар

mL

студена вода

(4)

mL

студена вода

(3)

mL

гореща вода

(2)

солсолзахар захар солсолзахар
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  Вече мога  
 
� да изследвам влиянието 

на температурата върху 
разтворимостта на ве-
ществата

� да използвам кривите на 
разтворимост на веще-
ствата за предсказване 
на тяхната разтвори-
мост при различни тем-
ператури

Графичното изображение на зависимостта между разтворимост-
та и температурата се нарича крива на разтворимост (фиг. 2), 
където на хоризонталната ос се нанася температурата, а на верти-
калната – количеството (грамове) разтворено вещество в 100 mL 
вода.

Фиг. 2. Криви на разтворимост на 
готварска сол и захар във вода

1. Приблизително колко грама готварска сол и колко грама за-
хар се разтварят в 100 mL вода при 30°С?

2. Приблизително колко грама готварска сол и колко грама за-
хар се разтварят в 100 mL вода при 50°С?

3. Разтворимостта на кое от двете вещества се влияе по-силно 
от температурата?

4. Кой от двата разтвора е наситен и кой ненаситен?
– 204 g захар в 100 мL вода при 20°С
– 37  g готварска сол в 100 mL вода при 60°С

При отговорите си използвайте данните от таблица 1 и фигура 2.
Данните за разтворимостта на калиев хлорид при различни тем-

ператури са представени в таблица 2.

Таблица 2

Температура (°С) 0 20 40 60 80 100
калиев хлорид (g/100 mL вода) 28 33 38 44 50 55

5. Кое от трите вещества – готварска сол, захар и калиев хлорид, 
е най-разтворимо при 0°С?

6. Кое от трите вещества – готварска сол, захар и калиев хлорид, 
е най-малко разтворимо при 0°С?

7. При какви температури готварската сол и калиевият хлорид 
имат еднаква разтворимост?
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Не забравяйте!

В учебника не се 
пише. Работете в 
тетрадката си.

Контрол
оценяване на практическите умения – извърш-

ване на опитите, спазване на инструкции, под-
реждане на резултатите и описанието им в учеб-
ната тетрадка, изводи и работа в екип.

45. Кръговрат на водата
Вид на урока: за нови знания

Нови понятия: 

Основна дидактическа цел:  обогатяване и 
разширяване знанията на учениците за кръговра-
та на водата, преминаването на водата от едно 
състояние в друго; пренасянето на водата и веще-
ствата от едно място на друго

Задачи (знания и умения като очаквани ре-
зултати) 

Учениците знаят и могат да 
• да описват кръговрата на водата в природа-

та
• да обяснява причината за промяна на със-

тоянието на водата и за непрекъснатото й движе-
ние

• да определя местата, където в природата 
водата се намира в течно, твърдо и газообразно 
състояние (водни пари)

• да обяснява участието на растенията, жи-
вотните и човека в кръговрата на водата

Методи на преподаване и учене: беседа, де-
монстрационен експеримент
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Учебно-методически ресурси
1. учебник - 104
2. учебна тетрадка - стр. 50
3. необходими материали: ла-

бораторна чаша, голяма стъклена 
купа, парче найлон, тиксо, квар-
цова лампа, спиртна лам-па (или 
котлон), кибрит, лед, вода, влаж-
на почва, свежа трева или зелени 
листа.

4. ресурси в електронния ва-
риант на учебника

ресурс вид приложение

Задача 1. Кръговрата 
на водата

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед  – 
бързо, лесно, точно

анимира-
на схема

преговор 
и обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки
Целта на урока е да се припомнят и обогатят 

знанията за кръговрата на водата и  той да се 
свърже със значението му за живота на Земята.

В началото на часа интересът на учениците 
може да се провокира с демонстрация на следния 
опит: в стъклен съд се наливат около 30–40 mL 
вода и се добавят няколко кубчета лед. В среда-
та на съда се поставя суха празна чаша. Отворът 
на съда се покрива плътно със прозрачно стреч 
фолио, което се фиксира с тиксо за по-добра ста-
билност. Върху фолиото над празната чаша се 
поставя малко камъче. След като се обясни опит-
ната постановка, тя се поставя на подходящо мяс-
то и се включва кварцова лампа над нея. Докато 
учениците наблюдават процеса, учителят може 
да проведе беседа за актуализация на знанията 
за състоянията на водата и разпространението й 
в природата (океани, морета, езера, реки, блата, 
ледници, въздух, почва и организми). Може да се 
използват фиг. 1 и 2 и на стр. 104 в учебника. След 
приключване на беседата учениците обясняват 
наблюдавания опит и установяват, че в затворе-
ния съд се извършва кръговрат на веществата. В 
резултат на нагряването с лампата част от водата 
се изпарява, а водните пари се връщат отново (в 
празната чашка има капчици вода).

За да се докаже, че водата се изпарява не само 
от водоемите, а и от почвата, може да се демон-
стрира следния опит: В чашка се поставя влажна 
почва. Нагрява се на спиртна лампа или котлон. 
Поднася се към отвора на чашката охладено огле-
далце или стъкло. 

Учениците, с помощта на учителя, формули-
рат извод, че кръговратът на водата е непрекъснат 
процес. В него участват всички природни води, 
като количеството им остава едно и също.

Учителят поставя проблемен въпрос дали в 
кръговрата на водата участват и живите орга-
низми. Чрез дискусия се обсъжда по какъв начин 
растенията, животните и човекът се включват в 
този процес. За да се докаже участието на расте-
нията в кръговрата на водата, може да се демон-
стрира опит, аналогичен на предходния (загря-
ване на влажна почва и доказване на изпарената 
вода), като вместо почва внимателно се нагрява 
малко трева или зелени листа.

Допълнителна информация за по-любознател-
ните, която може да се даде по преценка на учите-
ля: температурата на кипене на водата зависи от 
надморската височина. Само на морското равни-
ще водата кипи при 100°С, а в планината тя кипи 
при по-ниска температура (на връх Еверест тем-
пературата на кипене е около 70 °С и затова там 
храната се приготвя по-бавно). 

Контрол и оценяване: Устна проверка, оцен-
ка на участието в учебния час и работа в учебната 
тетрадка. 
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45 Кръговрат на водата

Водата на Земята обикновено се намира в течно състоя-
ние. Макар и в по-малки количества, тя може да бъде намере-
на в твърдо състояние, под формата на лед, както и като газ, 
под формата на водни пари (фиг. 1). Водата кристализира при 
0°C и това също така е температурата на топене на леда. 
На морското равнище тя кипи при 100°C, температура, при 
която наблюдаваме и втечняването на водните пари (фиг. 2).

Водата по цялата планета е в непрекъснато движение – във вид 
на пари, течност или лед. Всъщност тя постоянно променя състоя-
нието си. Това нейно движение се нарича кръговрат на водата 
(фиг. 3).

Фиг. 3

Фиг. 1. Водата на Земята

Фиг. 2

0°С

100°С

лед

вода

водни пари

кипенекондензация

топенекристализация

облаци и 
водни пари

топене на снега 
и леда изпарение от 

растенията

валежи изпарение

подпочвени 
води

подпочвени 
реки

водни басейни

проникване 
в почвата
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Под въздействието на слънчевите лъчи част от водата във вод-
ните басейни, почвата и растенията се изпарява. Във въздуха ней-
ните пари кондензират и получените малки водни капки образуват 
облаците. Ветровете и въздушните течения често пренасят облаци-
те на далечни разстояния. Когато количеството на кондензиралата 
вода се увеличи, облакът „натежава“ и водата се завръща на зем-
ната повърхност или във водните басейни под формата на дъжд, 
сняг или град. Около  от водата, която се е изпарила от речните и 
морските басейни, след известно време се връща там под формата 
на валежи. Останалата част пада на сушата, напоява я, просмуква 
се през почвата и попада в подземните води. Те отново излизат на 
повърхността като извори или потоци и придвижват водата към ре-
ките и океаните. Попаднала отново във водните басейни, тя е гото-
ва до продължи своя „път“.

 Живите организми и кръговратът на водата

Живите организми също участват в кръговрата на водата. Рас-
тенията всмукват влага от почвата чрез корените си, а от листата 
им водата се изпарява. Животните и хората поглъщат вода във вид 
на течности и чрез храната си. Те отделят обратно вода в околната 
среда чрез потта, урината и като водни пари в издишания въздух. 

Помислете и отговорете

1. Какво се получава при:
 а) топенето на лед
 б) изпаряването на вода
 в) кондензирането на водни пари
 г) втвърдяването на вода
2. Опишете кръговрата на водата.
3. Кой валеж от дъжд, сняг или град не пада при температура на 

въздуха, по-висока от 5°C?

� Водата в природата е в 
непрекъснато движение, 
което се нарича кръго-
врат на водата.

� В кръговрата си водата 
е в трите си състояния: 
лед, течност и газ.

� Живите организми също 
участват в кръговрата 
на водата.

Фиг. 3ФФФиФиФиФФиФиФФиФииииг.ггггг.г....г. 333333333333333333333333333333333333333333
  Вече научихте

Фиг. 4. Бързото 
охлаждане на вод-
ните капки в обла-
ците води до валежи 
от град
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46. Водата и хората
Вид на урока: за нови знания

Нови понятия: 
Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 106
2. учебна тетрадка – стр. 51
3. ресурси в електронния вари-

ант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Нещо повече – Пречиствателни станции информационен надграждане и самостоятелна работа 
Пречиствателна станция линк наблюдение на пречиствателна станция 
С един поглед – бързо, лесно, точно анимирана схема преговор и обобщение (работа със схема)

47. Пречистване на 
вода

Вид на урока
лабораторно упражнение (прак-

тическа дейност)

Основна дидактическа цел
Усвояване на знания и умения 

за приложението на методите за 
разделяне на смеси за пречистване 
на водата

Задачи
Учениците знаят и могат да
• използват методи за пречис-

тване на вода
• отстраняват механични приме-

си от замърсена вода
• изобразяват и описват резултатите от наблю-

дението

Методи на преподаване и учене
беседа, експеримент, наблюдение 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 108
2. учебна тетрадка – стр. 52

3. материали за извършване на опитите 
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Работен 
лист 12

бланка (лист) 
за работа на 
ученика

улеснява организацията на 
учебния час; за портфолио
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езера

реки

блата

ее

46 Водата и хората

Човекът може да живее без храна повече от месец, но 
без вода не може да преживее и една седмица. Трудно е да 
си представим нашето всекидневие без водата. Водата ос-
вен за пиене, използваме и в бита, индустрията и селското 
стопанство.

 Водата на Земята

Макар че  от земната повърхост са покрити с вода, ние можем 
да използваме една много малка част за нашите нужди. Само  

от водата на планетата не е солена и може да се използва за пиене, 
напояване, индустриални и битови нужди (фиг. 1). За съжаление 
по-голямата част от сладките води са под формата на вечни ледове. 
На основните източници на вода за нашите нужди, реките и езе-
рата, се пада по-малко от  от общото количество вода на 
планетата (фиг. 1).

Необходимо количество вода 
(в литри) за следните дейности

Вземане на душ 90
Почистване на 
тоалетната чиния 15

Миене на зъби 7
Пиене, готвене и 
чистене (дневно) 20 – 50

Миене на чинии 22
Отглеждане на 1 
килограм домати 25

Производство на 
един литър бензин 70

Фиг. 1. Разпределение на водата 
на Земята

Водата е основна част и от състава на живите организми. Тя зае-
ма повече от половината от масата на телата на растенията, живот-
ните и човека. Водата е не само най-разпространеното вещество в 
живите организми, но и най-подходящата среда за осъществяване 
на техните жизнени процеси като хранене, отделяне и др.

 За какво използваме водата?

Общото количество вода на Земята не се променя и то е същото, 
каквото е било и през Средновековието, но консумацията значи-
телно се е увеличила. Средновековният човек е използвал 20 L вода 
на ден, докато ние днес задоволяваме нашите битови нужди с около 
150 L дневно. Всъщност консумацията на вода е много по-голяма, 
тъй като за битови нужди тя съставлява около  от водата, необхо-
дима на хората. По-голямата част от нея се използва за напояване, 
за производство на различни стоки и материали. Всички тези факти 
показват, че разумното ползване на водата е изключително важно.

цялото количество вода
 на Земята

подземни 
води

леднициледд

солени 
води сладки 

води
води на 
земната

повърхност
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Помислете и отговорете
1. Защо много хора смятат, че в края на XXI век водата ще е 

по-ценна от петрола?
2. Защо водата от планинския поток е по-чиста от речната?
3. Как се пречистват природните води в резервоара, филтърни-

те клетки и станцията за хлориране?
3. Защо, ако в пречиствателната станция водата не се хлорира, 

тя трябва да се превари преди употреба?

  Замърсяване на водите

За съжаление водоизточниците са подложени на редица замър-
сявания. Най-големи замърсители са отпадните води от производ-
ствени предприятия, от бита, от животновъдни ферми, болници и 
др. (фиг. 3). Когато такива води се изпускат, без да бъдат пречис-
тени, в реките и езерата попадат вещества, които намаляват коли-
чеството на разтворения във водата кислород и могат да доведат до 
унищожаването на много видове организми. 

Част от използваните в селското стопанство торове и препарати 
за защита на растенията се разтварят в дъждовната вода и попадат 
в подпочвените води и реките.

Природните води се замърсяват и с микроорганизми, които по-
стъпват в тях с битовите и животинските отпадъци. Те могат да 
причинят опасни заразни билести като коремен тиф, холера, дизен-
терия, хепатит и др.

� На основните ни източ-
ници на вода се падат 
по-малко от  от об-
щото количество вода на 
планетата.

� За да бъдат годни за кон-
сумация, природните води 
се пречистват в пречис-
твателни станции.

� Липсата на пречиства-
телни станции за отпадни 
води може да доведе до 
замърсяване на природ-
ните води.

Фиг. 3ФФФиФиФиФФиФиФФиФиииигггг.ггг.г....г. 333333333333333333333333333333333333333333
  Вече научихте

  Как водата достига до нашия дом?

В природните води се съдържат различни вещества. По-голя-
мата част от тях се разтварят във водата при движението Ӝ през 
почвата и скалите. Те се наричат минерални соли и в умерени коли-
чества са полезни. От реките и езерата до кранчето на чешмата во-
дата се пренася по големи тръби, наречени тръбопроводи. Идвайки 
от планината, тя увлича със себе си и неразтворими малки твърди 
частици от скалите и почвата. При това си движение в нея попадат 
и много бактерии. За да бъде годна за консумация, се налага водата 
да бъде пречистена в пречиствателни станции (фиг. 2).

Внимание!

Какво да направите, за 
да намалите разхода на 
вода вкъщи?
• Ако има течове, инфор-

мирайте възрастните, за 
да бъдат отстранени.

• Когато миете чинии, при-
гответе сапунен разтвор.

• Пускайте пералнята или 
съдомиялната само кога-
то са пълни.

• Охлаждайте питейната во-
да в хладилника, вместо 
все ки път да я източвате 
от чешмата.

• Спирайте водата, докато 
си миете зъбите.

Фиг. 3

Фиг. 2. Схема на пречиствателна станция

филтърни клетки

река
резервоар

помпена станция

помпена станция

станция за хлориране – 
добавят се малки количества 
хлор, които убиват попадналите 
във водата бактерии

жилищни 
сгради

тръбопроводи
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47 Пречистване на вода

    В този час:

• ще научите как методите 
за разделяне на смеси  се 
използват за пречистване 
на водата в пречиствател-
ните станции
• ще се научите как да от-
странявате механични при-
меси от замърсена вода

Необходими уреди
и материали:

две двулитрови пластма-
сови шишета, две големи 
стъклени чаши, 1,5 кафени 
чаши фин пясък, 1,5 кафени 
чаши едър пясък, 1 кафена 
чаша ситни камъчета, фил-
тър за кафе, изолирбанд, 
часовник, по възможност с 
хронометър

Н
и

Лабораторно
упражнение

Припомнете си:
Как функционира една пречиствателна станция?

 Задача 1. „Пригответе“ замърсена вода.

1. Изрежете горната част на една от двулитровите бутилки, как-
то е показано на фиг. 1.

2. Сипете в пластмасовата бутилка 1 L чешмяна вода и към нея 
добавете  кафена чаша кал или тиня. Разбъркайте добре сместа.

Въпрос 1. В коя част на пречиствателната станция можем да от-
крием подобна замърсена вода?

 Задача 2. Утаяване.

1. Наблюдавайте шишето със замърсена вода в продължение на 
15 минути и запишете настъпилите промени (фиг. 2).

2. Отлейте водата над утайката в една от стъклените чаши 
(фиг. 3).

Въпрос 2. В коя част на пречиствателната станция се наблюдава 
подобен процес?

Фиг. 1

Фиг. 2 Фиг. 3
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  Вече мога  
 
� да използвам утаяването 

и филтруването за пре-
чистване на вода с меха-
нични примеси.

 Задача 3. Приготвяне на филтър.

Пригответе филтър по начина, показан на фиг. 4.

Фиг. 6. В райони, където питейната вода липсва, се използва филтър, подобен на 
вашия

1. Изрежете дъното на второто двулитрово пластмасово 
шише.

2. Закрепете филтъра за кафе с изолирбан и поставете 
шишето във втората стъклена чаша.

3. Поставете в шишето последователно ситните камъче-
та, едрия и ситния пясък.

4. Промийте филтъра с около 1 L чешмяна вода. Нали-
вайте водата бавно и внимателно.

Въпрос 3. Къде в пречиствателната станция има подобно 
съоръжение?

 Задача 4. Филтруване.

1. Налейте на порции в приготвения филтър поло-
вината от водата в стъклената чаша.

2. Сравнете филтруваната с нефилтруваната вода 
на цвят и мирис.

Въпрос 4. Годна ли е филтруваната вода за пиене?
Опишете изпълнението на задачите, като попъл-

ните в тетрадките си таблица 1. Отговорете и на по-
ставените след всяка задача въпроси.

Фиг. 4

Фиг. 5. Традиционни материали за пречист ване на вода: едър чакъл,
ситни камъчета, едър пясък, ситен пясък

Таблица 1

Задача Изпълнение Наблюдение Отговор 
на въпрос

1.
2.
3.
4.

Не забравяйте

В учебника не се 
пише. Работете в 
тетрадките си.
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48. Как да опазим 
водата

Вид на урока
семинар (практическа дейност)

Основна дидактическа цел
 Овладяване и задълбочаване 

на знанията за възможностите за 
опазване на чистотата на водата. 

Задачи 
Учениците знаят и могат да
• проучват информация от раз-

лични източници
• използват информационни тех-

нологии
• работят индивидуално и в екип 
• изработват презентации; постери, табла и др. 
• усъвършенстват уменията си за общуване 

при обсъждане на съвместна дейност

Методи на преподаване и учене
фронтална беседа, представяне резултатите от 

екипна и самостоятелна работа по предварително 
възложени задаачи

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 110
2. учебна тетрадка –стр. 54
3. мултимедийни презентации, постери, таб-

ла, изработени от учениците 
4. ресурси в електронния вариант на учебника 

Ресурс Вид Приложение

Вода – свойства, 
кръговрат, 
опазване

информа-
ционен

онагледяване 
и надграждане 
на знанията

Работен лист 13.1
бланка 
(лист) за 
работа на 
ученика

улеснява организацията 
на учебния час;
за портфолио

Работен лист 13.2
бланка 
(лист) за 
работа на 
ученика

улеснява организацията 
на учебния час;
за портфолио

Методически насоки
Урокът изисква по-продължителна предвари-

телна подготовка. Под ръководството на учителя 
учениците се разпределят според интересите и 
предпочитанията си на екипи. Всеки екип плани-
ра, разработва и представя изпълнението на своя-
та задача съобразно дадените подробни указания 
в учебника.

Контрол
Устна проверка и оценка на изпълнението на 

екипните изследователски и практически задачи.
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48 Как да опазим чистотата на водата

Този  урок изисква 
по-продължителна 

предварителна подготовка

Семинар

Замърсяването на водоизточниците се дължи в много 
голяма степен на начина, по който се ползва земята око-
ло тях. При различните видове дейности на човека редица 
отпадъци и вредни вещества попадат в неживата природа 
(почвата, въздуха, водата). Така могат да се замърсят по-
върхностните и подземните води, които използваме.

 Предварителна подготовка

Подгответе се за семинарния урок по предварително зададения 
план. Изберете как ще се представите – чрез устно изложение, с 
постер или презентация. Работете самостоятелно или в групи. Из-
ползвайте посочената от учителя ви литература, намерете допълни-
телни материали в интернет.

 План на семинара

1. Проучете какво е въздействието върху водоизточниците 
при следните начини на ползване на земята и съответните човеш-
ки дейности:

Земеползване Дейности

Промишленост Изхвърляне на отпадни води (горива, масла, 
химикали) и др.

Селско стопанство
Обработка на почвата, използване на изкуст-
вени торове и препарати за растителна защита, 
изхвърляне на животински отпадъци и др.

Населено място
Изхвърляне на битови отпадъци (бои, химика-
ли, перилни препарати, лекарства, горива, мас-
ла, хранителни вещества, пластмаси и др.)

Пътища Обезлесяване, изхвърляне на горива, отпадъци.

Строителство Изкопни работи, изхвърляне на твърди отпадъ-
ци, бои, химикали, горива и др.

    В този час:

• ще разширите и задъл-
бочите знанията си за раз-
личните замърсители на 
водата и за възможностите 
за нейното опазване.
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 Вече мога  
 
� да давам примери за за-

мърсяване на водата в 
природата

� да подкрепям с дейнос-
ти опазването на чисто-
тата на природната и на 
питейната вода

2. Обсъдете с вашите съученици и учителя на какви въздейс-
твия са подложени водоизточниците във вашето населено място. 
При обсъждането потърсете отговор на следните въпроси:

Постъпват ли във водоизточника отпадни води?
Има ли отпадъци в близост до водоизточника?
Какъв е цветът на водата?
Отглеждат ли се в близост до водата животни?

водоизточник. Места, ко-
и то осигуряват води за 
човека и неговата дей-
ност или са начало на по-
върхностни води – реки, 
езера, блата.

подземни води. Водите в 
земната кора.

Речник

3. Проучете какво може да направи всеки от нас за опазване на 
чистотата на водата. Допълнете следния списък:

– когато сте извън дома си, изхвърляйте отпадъците си в подхо-
дящ контейнер или кошче

– изхвърляйте в кошчето или в подходящ съд отпадъците си (са-
нитарни материали, химикали, мазнини и др.), а не в тоалетната 
чиния

– ако помагате на родителите си в градината, използвайте разум-
но изкуствени торове и препарати за растителна защита

– избирайте почистващи и перилни препарати, които щадят 
околната среда

р р ,
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49. Свойства 
на веществата 
и приложението им

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия: 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 112
2. учебна тетрадка – стр. 54
3. ресурси в електронния вари-

ант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Свойство горене на 
веществата (спирт) видео онагледяване и над-

граждане на знания 
Приложение на теч-
ния азот в медици-
ната

инфор-
мационен 

надграждане и са-
мостоятелна работа

Гатанки
интерак-
тивна 
задача

надграждане и са-
мостоятелна работа

С един поглед – бър-
зо, лесно, точно

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

50. Вещества и смеси 
Вид на урока: обобщение

Основна дидактическа цел
Обобщаване, систематизиране и 

затвърдяване на знанията за веще-
ствата и смесите 

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 114
2. учебна тетрадка – стр. 55
3. ресурси в електронния вари-

ант на учебника: 
4. могат да се използват ресур-

сите, включени в преговаряните 
уроци от темата по преценка на 
учителя 
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Свойства на веществата и приложението им

Във всекидневието си ние непрекъснато използваме ве-
щест ва и техни смеси. От какво зависи употребата им?

Някои от веществата са ни нужни, за да живеем. Вдишваме 
въздух, който е смес от газовете азот, кислород и други. Не можем 
да живеем, без да пием вода. Храним се с продукти, съдържащи 
вещества като белтъчини, мазнини, въглехидрати, витамини и ми-
нерални соли.

Други вещества и смеси използваме, за да живеем по-добре. От 
древността до наши дни хората се стремят да получат полезни за 
бита и практиката суровини, материали и продукти. Създадени 
са много материали с ценни качества като метали, пластмаси, кера-
мика, стъкло, гума, хартия, влакна и други. Качествата на матери-
алите зависят от свойствата на веществата, които ги съставят.

За да можем да използваме пълноценно суровините, продуктите 
и материалите, трябва да познаваме свойствата на веществата, от 
които са съставени.

Нека да разгледаме примери за някои свойства на вещества и 
смеси, които определят приложението им в бита.

Използвайте схемата на фиг. 1 за употребата на газовете в със-
тава на въздуха: азот, кислород, въглероден диоксид, хелий, неон. 
Опишете свойствата на всеки газ, които са причина за употребата 
му в практическата дейност на хората.

 

Фиг. 1. Употреба на газовете
в състава на въздуха

хелий
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хелий

По-лек е от въздуха. С него се 
пълнят балони и дирижаблиНе поддържа горенето. 

Гаси пожари 

Свети червено, когато 
през него се пропусне ток, 
в светещи реклами

Газира 
напитките

Подпомага дишането

Поддържа горенето. 
При това се отделя много 
топлина, която стапя метала 
(заваряване)

Течният азот е с много ниска 
температура и замразява храните

Образува вещества, 
използвани за торове

Инертен газ, 
защитава металната 
жичка в електрическата 
крушка

неон

аргон

азот

кислород

въглероден
диоксид

Подпом

р
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Припомнете си най-важните свойства на водата. Кои от тях оп-
ределят употребата Ӝ в бита? Разгледайте схемата на фиг. 2. Свър-
жете всяко приложение на водата със съответно свойство (или 
свойства), на което се дължи. Използвайте думата „защото“. 

Помислете и отговорете
1. Кои вещества са важни за жизнената дейност на човека? 
2. Дайте примери за вещества, които имат вредно действие вър-

ху човешкия организъм? 
3. Открийте веществото (или сместа) в изречението. За какво 

се използва то (тя)? На кое свойство се дължи употребата му 
(Ӝ)? Запишете отговорите си в таблица.
а) Децата пуснаха балони, пълни с хелий, които литнаха на-
горе.
б) През зимата улиците се ръсят със солена луга, за да не се 
заледяват.
в) Митко обича да пие газирана вода.

Вещество/смес Свойство Употреба

г) В резервоарите на превозните средства хората наливат 
бензин, дизелово гориво или втечнен газ, които при работата 
на двигателя изгарят. В резултат на горенето се получават 
различни газове, водни пари, понякога и дим.

Дайте конкретни примери за употребата на металите в практи-
ката. Проучете какви най-важни свойства имат металите и спла-
вите от списъка по-долу. Опитайте се да обясните на кое или кои 
свойства се дължи всяко тяхно приложение.

Свойства на водата

1. Течност без вкус, цвят и мирис. 
2. Охлаждаща течност.
3. Задържа топлината.
4. Разтваря много вещества.
5. Не гори и не поддържа горенето.
6. Необходима е за растежа и развитието 
на човека, растенията и животните.

Фиг. 2. Употреба на водата в бита

Металите и сплавите са:

  1. твърди 
  2. здрави
  3. тежки (имат голяма 

плътност)
  4. блестящи
  5. ковки
  6. топлопроводници 
  7. проводници на  

електрически ток

� Свойствата на веществата 
определят тяхното приложе-
ние в дейността на човека.

  Вече научихте

114

49

Обобщение

444444444999999999444444449999999950 Значение на веществата и опазване на околната среда

Хората получават вещества и смеси от природните из-
точници и ги използват в своята дейност. Оценете как-
то значението на веществата и смесите за хората, така 
и последствията от човешката дейност върху околната 
среда.За целта трябва да можете да отговорите на след-
ните въпроси: 

 Къде и защо се използват веществата и смесите?
 Как дейността на хората влияе на околната среда?
 Какви мерки трябва да се вземат за опазване на приро-

дата?

 Задача 1. Припомнете си в какво се изразява най-общо зна-
чението на веществата и смесите, като разгледате 
схемата, показана на фиг. 1. Съставете изречения 
по схемата. Дайте примери за вещества и сме-
си, които познавате, и посочете значението им. 
За всеки от примерите направете подобни схеми 
(с текст или рисунки) в тетрадките си.

Фиг. 1. Значение на веществата и смесите

Нарастването на населението на Земята и неразумното изпол-
зване на природните източници (въздух, вода, почва, храна, мине-
рали, сплави и др.) води до два сериозни проблема – изчерпването 
на ресурсите и замърсяването на природата.

 Задача 2. Знаем, че природните ресурси не са неограничено 
количество. С нарастването на техния добив и не-
разумното им използване от хората в стопанската 
им дейност те започват сериозно да намаляват. 
Пример за такъв проблем е изчерпването на во-
дата за питейни нужди в световен мащаб. Предло-
жете мерки за справянето с този проблем.

за живота на хората, животните 
и растенията

за научния и техническия напредък 
на човечеството

за здравето и битовите условия на хората

за климата на Земята

• получени от природни из-
точници (въздух, вода, поч-
ва, храна и др.)

• получени след преработка 
или намесата на човека (ме-
тали, пластмаси, керамика, 
стъкло, лекарства) 

ЗНАЧЕНИЕВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Не забравяйте

В учебника не се 
пише. Работете в 
тетрадките си.
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 Задача 3. Жизнената и стопанската дейност на човека влия-
ят отрицателно върху околната среда и водят до 
нейното замърсяване. Разгледайте схемата на 
фиг. 2 и прочетете текста Ӝ. Помислете и отгово-
рете кои точно са причините за всеки от дадени-
те проблеми за околната среда. На кои вещества 
се дължи той?

Фиг. 2. Процеси и дейности 
и последиците от тях върху 
околната среда

За да може да се осигури и гарантира животът на съвременните 
и бъдещите поколения на планетата, хората трябва разумно да из-
ползват нейните ресурси и да се грижат за опазването на чистотата 
на природата.

 Задача 4. Помислете и определете кой е отговорен за опазва-
нето на околната среда. Предложете дейности, кои-
то трябва да се извършват (или да не се извършват) 
за опазване на чистотата на въздуха и водата. 

                            Мерки за опазване на въздуха водата

Аз
Какво трябва да правя?

Какво не трябва да правя?

Другите 
Какво трябва да правят?

Какво не трябва да правят?

киселинни дъждове

замърсяване на водата

замърсяване на въздуха

засилване на парниковия ефект

Замърсяване от природни процеси: 
• вулкани
• горски пожари
• дишане
• гниене

Замърсяване от човешка дейност:
• изгаряне на твърди горива
• изгаряне на бензин и дизел в 

транспорта
• добиване на суровини
• производствена дейност
• торене на растенията
• изхвърляне на отпадъци
• битова дейност

ПРИЧИНИТЕЛИ 
НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

ПОСЛЕДИЦИ 
ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

замърсяване на почвата

разширяване на озоновата дупка*

* Прочетете повече, ако се интересувате от разширяването на озоновата дупка.
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51. Клетката – 
основна градивна 
единица на 
организмите

Вид на урока: за нови знания

Нови понятия
клетка 

Основна дидактическа цел
формиране на понятието клетка 

на морфологична основа; запоз-
наване на учениците с клетъчния 
строеж на организмите, с прилики-
те между всички организми и с при-
ликите между всички клетки

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
• дефинират клетка
• описват устройството на клетката и избро-

яват частите Ӝ (клетъчна мембрана, цитоплазма, 
наследствено вещество)

• посочват върху изображение трите основни 
части на клетката

• представят в тетрадките си чрез схематична 
рисунка устройството на клетката и означават ос-
новни части на клетката

• правят изводи за сходството в устройството 
на организмите и процесите, извършвани от тях

• правят изводи за сходството в устройството 
на всички клетки

• сравняват предядрена и същинскоядрена 
клетка

• сравняват схематично представени клетки, 
като посочват приликите и разликите им

• посочват връзката между устройството на 
клетките и дейностите, които изпълняват

• моделират клетка с различни материали (по 
желание)

Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, наблюдение, работа с учебника 

и учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси
1. учебник – 120 
2. учебна тетрадка – стр. 56
3. табло, макет и снимки на клетки 
4. ресурси в електронния вариант на учебника 

Ресурс Вид Приложение

Кой е Робърт Хук и 
какво е наблюдавал?

информа-
ционен

надграждане на 
знания и за са-
мостоятелна работа 
и контрол

Задача 1. Клетка – 
части

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

Задача 2. Сравнение 
между същинскояд-
рени и предядрени 
клетки

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

С един поглед – бър-
зо, лесно, точно

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

Методически насоки
Урокът започва с въведение към третия раз-

дел на учебника, свързан с изучаване на живата 
природа. Учителят запознава учениците с темите, 
предстоящи за изучаване до края на учебната го-
дина. Той организира беседа и поставя въпроса 
„По какво си приличат всички организми?“. След  
актуализация на знанията за основните жизнени 
процеси учителят посочва втората прилика на 
всички организми – клетъчния им строеж. Той де-
финира понятието клетка и разказва как, кога и от 
кого са открити клетките. Насочва вниманието на 
учениците към фиг. 1. и фиг. 2. в учебника, ползва 
наличните нагледни средства и изяснява устрой-
ството на клетката. Следва сравнение на предяд-
рена и същинскоядрена клетка чрез откриване на 
общото и различното между тях. Учителят описва 
размерите и формата на различни клетки и насоч-
ва учениците към рубриката „Нещо повече“. Той 
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51 Клетката – основна градивна единица на организмите

При животните най-дълги 
са клетките, които изграждат 
мус кулите и нервите.

Най-големи клетки са яйца-
та на птиците. Те съдържат 
много хранителни вещества. 
Върху клетъчната им мембра-
на има здрава черупка, която 
ги предпазва. Яйцето на щра-
уса тежи около 1400 g.

Нещо повече

Организмите на Земята са много различни по външен вид 
и размери, по местообитание и начин на живот. Въпреки 
това има признаци, по които те си приличат. Тези признаци 
ги отличават от телата в неживата природа. 

Всички организми си приличат по това, че:
 са изградени от основни структури, наречени клетки 
 извършват процесите хранене, дишане, отделяне, растеж, 

развитие, размножаване и движение

 От какво са изградени организмите?

Растенията, животните, гъбите и човекът са изградени от клетки.
Клетката е най-малката жива единица, която може да същес-
твува самостоятелно. Клетките са основни градивни единици на 
всички живи същества.
Клетките имат много малки размери и не се виждат с просто 

око. Те са наблюдавани и описани за пръв път от Робърт Хук през 
1665 г. (фиг. 1). Поради това, че приличат на пчелни килийки, Хук 
ги нарича клетки. По-късно с помощта на по-съвършени микроско-
пи учените доказват, че всички организми са изградени от невиди-
ми за окото клетки. 

 Устройство на клетките

Усъвършенстването на микроскопите обогатява знанията за ус-
тройството и функциите на клетките. Така се установява, че въпре-
ки различията във формата, размерите и дейностите, които изпъл-
няват, клетките имат сходно устройство (фиг. 2).

Всички клетки имат три основни части: клетъчна мембрана, ци-
топлазма и наследствено вещество. 

ВВВссич
 са
 из

ррааазви

КККллетк
ттвввува
ввсссичк

ВВВссич
ттооопла

Фиг. 1. Микроскопът на Р. Хук. Уче-
ният използвал просто устроен уве-
личителен уред – микроскоп, който 
увеличавал слабо наблюдавания 
обект

Фиг. 2. Модел на клетка

тво.

цитоплазма

наследствено вещество

клетъчна мембрана

Клетъчната мембрана е много тънка и прозрачна обвивка. Тя 
придава характерна форма на клетката. Отделя я от другите клетки 
и от околната среда. През клетъчната мембрана навлизат необхо-
димите за клетката вещества и се изнасят непотребните.

Цитоплазмата се намира под клетъчната мембрана и изпълва 
вътрешността на клетката. Тя е полутечно пихтиесто вещество, 
което прилича на суров яйчен белтък. В цитоплазмата протичат 
разнообразни химични процеси.

Наследственото вещество на всяка клетка е неговата най-важ-
на част. То съдържа цялата информация за устройството на клет-
ката и за процесите, които се извършват в нея. Тази информация се 
нарича наследствена. 
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Помислете и отговорете:
1. Кои са общите белези на всички организми на Земята?
2. Нарисувайте клетка и означете основните Ӝ структури.
3. Сравнете клетките на фиг. 3 и фиг. 4. Назовете приликите 

и разликите между тях.

При по-просто устроените клетки наследственото вещество е 
разположено сред цитоплазмата и не е разграничено от нея. Тези 
клетки се наричат предядрени (фиг. 3). При по-сложно устроените 
клетки наследственото вещество е отделено от цитоплазмата чрез 
обвивка. Образуванието, което се състои от наследствено вещество 
и обвивка, се нарича ядро. Клетките, които имат ядро, се наричат 
същинскоядрени (фиг. 4).

Нещо повече
Размерите на клетките не 

зависят от размерите на ор-
ганизмите, които изграждат. 
Клетките на дъба и кокичето, 
на мишката и слона имат при-
близително еднакви размери. 

Разчупете парче диня, 
домат или ябълка и ще види-
те малки мехурчета, зрънца. 
Това са едни от най-едрите 
растителни клетки и затова 
можете да ги наблюдавате 
дори без увеличение.

Обелете кората на грейп-
фрут и отделете от плода 
най-едрите клетки. На блю-
давайте формата им и нари-
сувайте няколко от тях.

Направете у дома

Фиг. 3. Предядрена клетка Фиг. 4. Същинскоядрена клетка

клетъчна 
мембрана

цитоплазма

ядро

наследствено
вещество

В природата съществуват организми с много малки размери, кои-
то са изградени от една-единствена клетка. Те се наричат еднокле-
тъчни микро организми. Повечето организми обаче имат хиляди, 
милиони и дори милиарди клетки в тялото си. Всяка клетка се храни, 
диша, расте и се променя. В многоклетъчните организми постоянно 
се образуват нови клетки, а старите умират.

  Форма и размери на клетките

Едноклетъчните организми са най-разнообразни по форма (фиг. 5). 
При многоклетъчните организми формата на клетките зависи от 
мястото им в организма и от дейността, която изпълняват (фиг. 6).

Размерите на клетките най-често са микроскопични. Те се измер-
ват с микрометри (1 микрометър е хиляда пъти по-малък от 1 ми-
лиметър). В някои организми има отделни клетки, които са по-едри 
и могат да се наблюдават с невъоръжено око. Такива клетки има в 
зрелите плодове на динята и грейпфрута. 

Фиг. 5. Едноклетъчни организми

Фиг. 6. Клетки на многоклетъчни организми

нервна клетка жлезисти клетки

  Вече научихте
клетка

� Клетките са най-малките 
живи градивни единици 
на организмите. 

� Всички клетки имат кле-
тъчна мембрана, цито-
плазма и наследствено 
вещество. 

� Организмите са изграде-
ни от една или от много 
клетки.
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провокира мисленето им с въпроса „Защо клетки-
те на многоклетъчните организми са толкова раз-
лични по форма и големина“. Задава им за домаш-
но двете задачи от рубриката „Направете у дома“, 
а по желание и да изработят модел на клетка с 
пластилин или други материали. Часът завършва 
с попълване на задачите в тетрадката. Някои от 
задачите може да останат за домашно или да се 
използват в началото на следващия час за затвър-
дяване на наученото.

Контрол
индивидуални отговори, решаване на задачи в 

учебника и учебната тетрадка, извършване и опи-
сание на опити в домашна среда. 

52. Едноклетъчни и 
многоклетъчни организми

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
едноклетъчен организъм, многоклетъчен орга-

низъм

Основна дидактическа цел
разграничаване на организмите (едноклетъчни 

и многоклетъчни) по брой клетки (една или много) 
и илюстриране с примери; назоваване равнищата 
на организация на многоклетъчните организми

Задачи 
Учениците трябва да знаят и могат да
• дефинират едноклетъчен и 

многоклетъчен организъм 
• сравняват едноклетъчни и мно-

гоклетъчни организми (по брой 
клетки и процеси, които извърш-
ват)

• групират едноклетъчните орга-
низми на предядрени и същинско-
ядрени

• групират същинскоядрените 
ед ноклетъчните организми на едно-
клетъчни растения, животни и гъби

• сравняват едноклетъчните рас-
тения, животни и гъби (по место-
обитание, начин на хранене и място 
в хранителните вериги)

• извличат информация от сним-
ков материал

– назовават равнищата на организация на мно-
гоклетъчните организми и илюстрират с примери

– представят схематично многообразието на 
едноклетъчните организми

– решават задачи и отговарят на въпроси

Методи на преподаване и учене
беседа, наблюдение, работа с учебника и учеб-

ната тетрадка, мултимедийна презентация

Учебно-методически ресурси
1. учебник – 122
2. учебна тетрадка – стр. 57
3. табло, макет и снимки на организми 
4. ресурси в електронния вариант на учебника 

Ресурс Вид Приложение

Едноклетъчни еука-
риоти – галерия

информацио-
нен

надграждане 
на знания и за 
самостоятелна 
работа и контрол

Задача 1. Какво 
изграждат клетките 
на многоклетъчните 
организми

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа 
и контрол

С един поглед – бър-
зо, лесно, точно

анимирана 
схема

преговор и 
обоб щение (ра-
бота със схема)

Задачи: тъкани, орга-
ни, системи

интерактивни 
тестови за-
дачи

самостоятелна 
работа и кон-
трол

Методически насоки 
Урокът започва с устни съобщения на някои 

ученици за наблюденията им у дома на клетки 
на някои плодове. Следва устна проверка и зат-
върдяване на изученото за клетъчния строеж на 
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52 Едноклетъчни и многоклетъчни организми

На Земята живеят милиони видове микроорганизми, 
растения, животни и гъби. Според броя на клетките им те 
се групират на едноклетъчни и многоклетъчни организми. 

 Едноклетъчни организми

Едноклетъчните организми са изградени от една клетка. В нея се 
извършват всички жизнени процеси. 

Едноклетъчните са най-просто устроените организми. Едни от 
тях са предядрени, а други – същинскоядрени. Предядрените ед-
ноклетъчни се наричат бактерии. Те са най-древните организми на 
планетата. Обитават въздуха, водите, почвата, скалите, хранител-
ните продукти, телата на живи и мъртви организми (фиг. 1, 2 и 3). 
Човекът използва някои бактерии от дълбока древност. С тяхна по-
мощ той приготвя кисело мляко, сирене, оцет. 

ЕЕЕдднок
иизззвър

Фиг. 1. Първите заселници на скалите 
и участници в образуването на почва-
та са бактерии

Фиг. 2. Гнилостните бактерии раз-
граждат телата на мъртви организми 
до минерални вещества

Фиг. 3. Бактерии, причиняващи болести по растенията, животните и човека

Фиг. 4. Едноклетъчните водорасли живеят 
в реки, морета и влажни места на сушата

Фиг. 5. Едноклетъчно животно

Фиг. 6. Едноклетъчни гъби – 
хлебна мая

Същинскоядрените едноклетъчни са растения, животни и гъби. 
Едноклетъчните растения са водорасли (фиг. 4). Клетките им съ-

държат различни багрила, с които улавят светлината и извършват 
фотосинтеза. Водораслите обогатяват водата и въздуха с кислород. 
Те са в началото на хранителните вериги и служат за храна на мно-
го животни.

Едноклетъчните животни обитават водоемите, почвата и телата 
на други организми. Те имат различни приспособления за движе-
ние (фиг. 5). Хранят се несамостойно.

Едноклетъчните гъби са разнородна група. Някои от тях живеят 
в почвата и заедно с гнилостните бактерии са последно звено в хра-
нителните вериги. Други се използват от човека за производството 
на хляб, тестени изделия, бира и вино (фиг. 6). 
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Някои бактерии, едноклетъчни животни и гъби живеят в други ор-
ганизми. Те причиняват болести по растенията, животните и човека.

 Многоклетъчни организми

Телата на многоклетъчните организми са изградени от хиляди 
до милиарди същинскоядрени клетки. Тези клетки са специали-
зирани да извършват различни дейности и не могат да живеят 
самостоятелно.
При многоклетъчните организми формата, големината и устрой-

ството на клетките са много различни. Причина за това разнообра-
зие е различната им функция (фиг. 7). Клетките на растенията и 
животните изграждат различни органи. Коренът, листата и цвето-
вете са органи на растенията, а очите, сърцето и крилата са органи 
на животните. 

ТТеелат
ддооо ми
ззиииран
ссааамос

Помислете и отговорете:
1. Каква е разликата между едноклетъчните и многоклетъчни-

те организми?
2. Назовете групите едноклетъчни организми.
3. Отговорете с ДА или НЕ:

а) Клетките на многоклетъчните растения са еднакви по 
форма и големина.
б) Клетките на човешкото тяло имат различно устройство. 
в) За производството на някои хранителни продукти са не-
обходими бактерии и едноклетъчни гъби.
г) Бактериите са едноклетъчни същинскоядрени организми.

За да се превърне бебето 
във възрастен човек, броят 
на клетките му трябва да се 
увеличи многократно. Това 
е възможно благодарение на 
клетъчното делене, при което 
от всяка клетка се получават 
по две еднакви клетки. В за-
висимост от размерите си чо-
вешкото тяло има от 50 000 до 
100 000 милиарда клетки.

В земните пластове има за-
пазени останки от бактерии на 
възраст повече от 3,5 милиарда 
години. 

В човешкото тяло най-мно-
го бактерии има по откритите 
места на кожата, под ноктите и 
в дебелото черво. 

Нещо повече

Органите на растенията изграждат растителния организъм, а ор-
ганите на животните и на човека се групират в системи от органи. 
Системите включват органи, които имат определено местополо-
жение, форма и устройство. Всяка система от органи е свързана 
с някой от основните жизнени процеси: дихателната система – с 
процеса дишане, храносмилателната – с храненето, отделителна-
та – с отделянето. Всички системи от органи зависят едни от други, 
действат съгласувано и изграждат многоклетъчния организъм.

Фиг. 7. Клетките на кожата предпазват от студ, горещина и изсъхване. Костните 
клетки изграждат скелета, а мускулните осигуряват движението. Червените кръв-
ни клетки пренасят кислород до всяка клетка.

кожни клетки костни клетки мускулни клетки кръвни клетки

  Вече научихте
едноклетъчен 
организъм 
многоклетъчен 
организъм

� Едноклетъчните организ-
ми са изградени от една 
клетка, в която протичат 
всички жизнени процеси. 
Въпреки че са невидими 
с невъоръжено  око, ед-
ноклетъчните организми 
имат незаменимо място в 
природата, а също и в жи-
вота на човека.

� Многоклетъчните орга-
низ ми са изградени от 
много клетки, които не 
могат да живеят самостоя-
телно. Клетките образу-
ват органи. Всички сис-
теми от органи изграждат 
многоклетъчния органи-
зъм като единно цяло.
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организмите. Учителят дефинира едноклетъч-
ни организми и актуализира знанията на учени-
ците за предядрени и същинскоядрени клетки. 
Той насочва вниманието им към фиг. 1., 2. и 3. в 
учебника и им поставя задача да обяснят какво е 
значението на бактериите. Следва беседа и мул-
тимедийна презентация за групите едноклетъчни 
същинскоядрени организми, след която от учени-
ците се изисква да ги сравнят по местообитание, 
начин на хранене и място в хранителните вериги. 
Учениците попълват самостоятелно в тетрадките 
си задача 1. и отразяват схематично многообрази-
ето на едноклетъчните организми. Прави се про-
верка. При необходимост учениците допълват или 
поправят схемата си. Учителят дефинира много-
клетъчни организми и насочва учениците към на-
блюдение на фиг. 7. в учебника. Учениците назо-
вават различни видове клетки и стигат до извода, 
че причина за разликите във формата, големината 
и устройството на клетките в многоклетъчните 
организми е различната им функция. Учителят 
разяснява равнищата на организация на много-
клетъчните растения и животни. Той организира 
беседа, в която изисква от учениците да назоват 
растителни и животински органи и да ги свържат 
със съответния основен жизнен процес. Прави за-
ключение за взаимозависимостта на всички орга-
ни и системи и съгласуваността на функциите им 
при изграждането на организма като единно цяло. 
В края на часа учителят провокира мисленето на 
учениците с въпроса „Как бебето се превръща 
във възрастен човек?“ и ги насочва към рубрика-
та „Нещо повече“, която надгражда знанията им 
клетката с кратка информация за размножаването 
Ӝ чрез делене.

Контрол
индивидуални отговори
решаване на задачи в учебника 
и учебната тетрадка

53. Увеличителни уреди. 
Работа със светлинен 
микроскоп

Вид на урока
лабораторно упражнение

Основна дидактическа цел
наблюдаване на клетки с лупа и регистриране 

на резултати от наблюдението; усвояване на зна-
ния за устройството и принципа на действие на 
светлинния микроскоп

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
• описват устройството на лупа и светлинен 

микроскоп
• означават върху изображение частите на 

светлинен микроскоп
• извличат информация от таблица и схема
• усвоят указанията за работа със светлинен 

микроскоп и да го подготвят за работа
• изчисляват увеличението на предоставения 

им микроскоп
• наблюдават микроскопски снимки и назова-

ват трите задължителни структури на всяка клетка 
• работят самостоятелно и в екип

Методи на преподаване и учене: разказ, на-
блюдение с лупа и микроскоп, работа с учебника 
и учебната тетрадка, самостоятелна работа в ра-
ботен лист
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Поради малките размери на клетките и на едноклетъч-
ните организми те се наблюдават и изучават с помощта на 
лупа и микроскоп. 

 Увеличителни уреди

Лупата е просто устроен увеличите-
лен уред (фиг. 1). Обектът, който се на-
блюдава с нея, се вижда няколко пъти 
по-голям благодарение на увеличител-
но стъкло – леща.

Микроскопите са сложно устроени увеличителни уреди, оси-
гуряващи голямо увеличение. С тях учените изучават удивител-
ния и многообразен микросвят на клетките, както и още по-мал-
ките структури, открити в тях. Светлинният микроскоп е наречен 
така, защото при използването му е необходимо през наблюдава-
ния обект да премине светлина (фиг. 2). Електронният микроскоп 
увеличава обектите до един милион пъти и се използва в научните 
лаборатории. 

Окулярите и обективите са оптичната част на микроскопа. Те 
имат различна увеличителна способност, подвижни са и могат да се 
сменят с други, които имат различно увеличение. Върху всеки от тях 
е изписано число, което показва колко пъти е увеличението му.

Увеличението на светлинните микроскопи се изчислява като се 
умножи увеличението на обектива по увеличението на окуляра.
УУУввели
уумммнож

Увеличителни уреди. Работа със светлинен микроскоп53

    В този час:

• ще усвоите знания за 
устройството и принципа 
на действие на светлинния 
микроскоп
• ще усвоите и приложите 
указанията за подготовка 
на микроскопа за работа
• ще наблюдавате клетки 
с лупа и на микроскопски 
снимки

Необходими уреди
и материали:

лупи, плодове (ябълка, пор-
токал, парче диня), светлин-
ни микроскопи

Н
и

Фиг. 2. Светлинен микроскоп

Фиг. 1. Лупа

строен увеличите-
тът, който се на-
да няколко пъти 

на увеличител-

рамка

леща

Окуляр – направен е от 
една леща, поставена в 
къса тръбичка

Обектив (1 или повече) – има няколко лещи в различно 
дълги тръбички

Огледалце – има плоска и вдлъбната страна. С него се 
улавя светлина и се насочва към отворчето на предметна-
та масичка. Така обектът върху нея се осветява и може 
да се наблюдава. Вместо огледалце микроскопът може 
да има вградена лампичка

Статив – към него са при-
крепени всички части на 
микроскопа

Тубус – свързва 
обективите с окуляра

Предметна масичка – намира се под обектива, има 
отворче в средата

Винт (1 или 2) – за прид-
вижване на тубуса и за 
нагласяване за ясно виж-
дане

Микроскопски препарат – предметно стъкло, върху което 
се поставят наблюдаваният обект и покривно стъкълце

Лабораторно
упражнение
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 Подготовка на микроскопа за работа

Указания за работа Неправилни действия 
1. Извадете микроскопа от кутията му. Избърше-

те окулярите, обективите и огледалцето.
1. Използване на нечисти и мокри кърпи 

за почистване на окулярите.

2. Поставете обектива с най-малко увеличение 
срещу отвора на предметната масичка. 

2. Поставяне на обектива с най-голямо 
увеличение срещу отвора на предмет-
ната масичка.

3. Доближете едното си око до окуляра и поглед-
нете през него. Не затваряйте другото око. 
Трябва да виждате отворчето на предметната 
масичка, наречено зрително поле.

3. Поставяне на пръстите на ръката вър-
ху отворчето на предметната масичка 
или обективите.

4. Уловете светлината и я насочете с огледалцето 
нагоре към предметната масичка. Използвайте 
вдлъбнатата страна на огледалцето при дневна 
светлина, а плоската – ако в стаята свети лампа.

4. Използване на вдлъбнатата страна 
на огледалцето, когато в стаята свети 
лампа. Използване на плоската страна 
на огледалцето при дневна светлина.

5. Движете огледалцето до постигане на равно-
мерно и най-силно осветено зрително поле.

5. Получаване на слабоосветено зрител-
но поле.

Задача 1. Наблюдавайте с лупа клетки на наличните плодове.

Задача 2. Наблюдавайте фиг. 2. и микроскопите на работни-
те ви места. Проучете значението на всяка част на 
светлинния микроскоп.

Задача 3. Подгответе учебния светлинен микроскоп за рабо-
та, като спазвате последователността от действия, 
дадени в таблицата. Внимавайте да не допуснете по-
сочените грешки.

Задача 4. Наблюдавайте микроскопските снимки на фиг. 3. 
Назовете трите задължителни структури на всяка 
клетка.

Фиг. 3. Клетки от растение, животно и човек

Холандският търговец на 
платове Антони ван Льовенхук 
(1632 – 1723) направил просто 
устроен микроскоп (тръба с 
няколко лещи в нея), за да на-
блюдава влакната на тъканите, 
с които търгувал. Той наблю-
давал и описал различни едно-
клетъчни организми, клетки от 
мускули и кръв. 

Нещо повече

Задача 5. Изчислете какво увеличение има светлинен микро-
скоп с окуляр, увеличаващ 5 пъти, и обектив, увели-
чаващ 20 пъти.

  Вече мога  
 
� да наблюдавам расти-

телни клетки с лупа

� да посочвам и описвам 
частите на микроскопа

� да подготвям светлинния 
микроскоп за работа

� да наблюдавам микро-
скопски снимки и да раз-
познавам структури на 
клет ката
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Учебно-методически ресурси: лупа, светли-
нен микроскоп, учебник, учебна тетрадка, галерия 
от микроскопски снимки, работен лист

1. учебник – 124
2. учебна тетрадка – стр. 58
3. необходими материали: лупи, светлинни 

микроскопи
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Методически насоки 
Часът започва с наблюдение с лупа на рас-

тителни клетки на плодове. Учителят запознава 
учениците с устройството светлинен микроскоп, 
обяснява кои негови части имат увеличителна 
способност и как се изчислява увеличението на 
микроскопа. Следва самостоятелна 
работа в учебната тетрадка, про-
верка и евентуални поправки на на-
писаното. Учениците се запознават 
с указанията за работа със светли-
нен микроскоп и с неправилните 
действия, които могат да им поп-
речат да наблюдават клетки. На-
блюдават микроскопски снимки на 
растителни, животински и човешки 
клетки и разпознават основните им 
структури. 

Контрол: индивидуални от-
говори, проверка на практически 
умения за работа със светлинен 
микроскоп, решаване на задачи в 
учебника, учебната тетрадка и ра-
ботния лист

54. Приготвяне и наблюдаване 
на микроскопски препарати

Вид на урока
лабораторно упражнение

Основна дидактическа цел
наблюдаване на клетки със светлинен микро-

скоп и регистриране на резултати от наблюдението, 
обобщаване и затвърдяване на знанията за клетка

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
• извличат информация от таблица
• усвояват и прилагат знания за работа със 

светлинен микроскоп
• усвояват и прилагат правила за изготвяне на 

нетрайни микроскопски препарати
• наблюдават нетрайни и трайни микроскопски 

препарати
• описват в учебната тетрадка наблюдаваните 

обекти и означават части на клетката
• работят самостоятелно и в екип

Методи на преподаване и учене
наблюдение с микроскоп, работа с учебника и 

учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – 126
2. учебна тетрадка – стр. 59
3. необходими материали: лупи, светлинни 

микроскопи,  материали за извършване на опи-

126

Приготвяне и наблюдаване на микроскопски препарати54

Според начина на приготвяне микроскопските препара-
ти са два вида – трайни и нетрайни (временни). Трайните 
препарати са така изготвени, че могат да се съхраняват де-
сетки години и да се наблюдават многократно. Нетрайните 
препарати се приготвят преди самото наблюдаване и след 
това се изхвърлят. При наблюдаване с микроскоп клетките се 
виждат в една равнина, но в действителност те са обемни. 

 Наблюдение на трайни микроскопски препарати

Задача 1. Изберете и наблюдавайте някой от трайните микро-
скопски препарати, с които разполага училището ви 
(фиг. 1). Спазвайте последователността от дейс твия, 
представени в таблицата:

    В този час:

• ще усвоите и приложите 
правила за работа със свет-
линен микроскоп
• ще усвоите и приложите 
правила за изготвяне на не-
трайни микроскопски пре-
парати
• ще наблюдавате обекти 
от трайни и нетрайни ми-
кроскопски препарати

Необходими уреди
и материали:

микроскопи, предметни и 
покривни стъкла, пинцети, 
памук, игли, капкомер, за-
стояла вода от аквариум, 
локва или ваза, разтвор на 
йод, готови микроскопски 
препарати

Н
и

Указания за работа Неправилни действия 

1. Поставете трайния микроскопски 
препарат върху предметната масич-
ка, с покривното стъкло нагоре.

1. Поставяне на микроскоп-
ския препарат с покривно-
то стъкло надолу.

2. Поставете препарата така, че обек-
тът в него да се намира над отвор-
чето на предметната масичка.

2. Поставяне на препарата 
така, че наблюдаваният 
обект да не е над отворчето 
на предметната масичка.

3. Приближете с винта тубуса към 
микроскопския препарат, така че 
обективът да е на разстояние око-
ло 5 мм от него. Погледнете през 
окуляра.

3. Бързо движение на винта 
и допиране на обектива до 
препарата. Счупване на по-
кривното стъкло.

4. Движете бавно винта, докато се поя-
ви светъл и ясен образ в зрителното 
поле.

4. Намиране на неясен и тъмен 
образ в зрителното поле.

5. Наблюдавайте обекта. Ако в зри-
телното поле не се вижда целият 
обект, движете препарата внима-
телно и бавно, докато го разгледате 
целия.

5. Рязко движение на препа-
рата и излизане на обекта 
извън отворчето на пред-
метната масичка.

6. Изберете най-осветената част от 
препарата, в която клетките се 
виждат ясно.

6. Преместване на микроско-
па на друго място, при кое-
то препаратът се размества 
или осветяването е слабо.

7. Ако имате обективи с различно 
увеличение – сменете обектива с 
най-малко увеличение с обектив с 
по-голямо увеличение. Наблюда-
вайте клетките.

7. Обективът с по-голямо уве-
личение е по-дълъг и ако 
разстоянието между него и 
препарата е малко, стъкла-
та на препарата се счупват.

Лабораторно
упражнение
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Многоклетъч ните ор га низми са изградени от клетки с раз но образна 
форма, го ле ми на и устройство.

 Наблюдение на нетрайни микроскопски препарати

Задача 2. Пригответе и наблюдавайте нетраен микроскопски 
препарат от застояла вода. Спазвайте следните пра-
вила за приготвяне на препарата (фиг. 2):

1. В средата на добре почистено и подсушено предметно стъкло 
поставете с капкомер капка застояла вода. В нея живеят много бак-
терии, едноклетъчни растения и животни, някои от които ще види-
те. Предварително поставете във водата няколко влакънца памук. 
Те ще спират бързите движения на едноклетъчните животни, за да 
можете да ги наблюдавате добре.

2. Покрийте бавно капката вода с покривно стъкло така, че тя да 
остане в средата. Ако водната капка е голяма и излиза от покрив-
ното стъкло – попийте със салфетка. Ако капката е малка и в пре-
парата навлезе въздух – капнете още вода край ръба на покривното 
стъкло.

3. Поставете приготвения микроскопски препарат върху пред-
метната масичка и го наблюдавайте.

В застоялата вода живеят многобройни бактерии, едноклетъчни 
растения и животни. Някои от тях са подвижни. 

Задача 3. Пригответе и наблюдавайте нетраен микроскопски 
препарат от прозрачната ципа на лук, като спазвате 
следните правила:

1. Свалете външните сухи люспи на лука. С помощта на игла 
свалете част от тънката прозрачна ципа, която се намира от въ-
трешната страна на месестите люспи. 

2. Капнете върху предметното стъкло капка вода. Поставете в 
нея парченцето от ципата и го разпънете с помощта на иглите, като 
внимавате да не се скъса.

3. Бавно пуснете покривното стъкло върху предметното така, че 
то да покрие капката. 

ММММног
фффоорм

ВВВ зас
ррааасте

Фиг. 1. Микроскопски снимки на: а) клетки от стъбло на царевица; б) водна 
бълха; в) клетки на човешки бъбрек; г) растителни клетки; д) човешки клетки; 
е) кръвни клетки на змия; ж) клетки от коренов връх

а) в)б)

д)г) ж)е)

че тя да 
иза от покрив-

е малка и в пре-
на покривното

върху пред-

ноклетъчни

копски
азвате

игла
въ-

е в
о

покривно 
стъкло

предметно 
стъкло

Фиг. 2. Приготвяне на нетраен 
микроскопски препарат от 
застояла вода

Ресурс Вид Пприложение

Работен лист 14
бланка (лист) 
за работа на 
ученика

улеснява организа-
цията на учебния час; 
за портфолио

Льовенхук – текст информационен текст за четене 
с разбиране

Льовенхук – 
въпрос 1

интерактивна 
задача

работа с кратък нау-
чен текст

Льовенхук – 
въпрос 2

интерактивна 
задача

самостоятелна работа 
и контрол

Льовенхук – 
въпрос 3

интерактивна 
задача

работа с кратък нау-
чен текст

Льовенхук – 
въпрос 4

интерактивна 
задача

самостоятелна работа 
и контрол

Подготовка на свет -
линния микроскоп информативен самостоятелна работа

Задача 1. Устрой-
ство на микроскоп

интерактивна 
задача

самостоятелна работа 
и контрол
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тите (предметни и покривни стъкла, пинцети, 
капкомер, застояла вода от аквариум, ваза или 
локва, разтвор на йод, готови микроскопски 
препарати)

4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение

Работен лист 15
бланка 
(лист) за 
работа на 
ученика

улеснява организа-
цията на учебния 
час; за портфолио

Наблюдение на 
едноклетъчни орга-
низми в капка вода

информа-
ционен

онагледяване и са-
мостоятелна работа

Микроскоп и микро-
скопски препарати

информа-
ционен

самостоятелна 
работа

Задача 1. Приготвя-
не на микроскопски 
препарат

интерак-
тивна за-
дача

самостоятелна 
работа и контрол

Под микроскоп (га-
лерия)

информа-
ционен

онагледяване и 
надграждане

Методически насоки 
В началото на часа учителят обяснява кои са 

двата вида микроскопски препарати според начина 
на приготвянето и трайността им. Учениците се за-
познават с указанията за работа със светлинен ми-
кроскоп при наблюдение на трайни микроскопски 
препарати, а също с неправилните действия, които 
могат да попречат на наблюдението. Учениците 
наблюдават растителни, животински и човешки 
клетки на трайни микроскопски препарати, с които 
разполага училището им, а също и микроскопските 
снимки на фиг. 1. в учебника. Следват приготвяне 
и наблюдение на нетрайни микроскопски препарати 
от застояла вода, прозрачна ципа на 
лук, лист и цвят на мушкато или дру-
го растение (традесканция, здравец, 
мушкато, стайна теменужка). Учени-
ците правят извод за многообразието 
на клетките и стигат до заключение-
то, че в застоялата вода има много 
едноклетъчни организми. Разпоз-
нават основни клетъчни структури, 
хлоропласти, власинки и вакуоли. 
Рисуват в тетрадките си растителни-
те клетки, които са наблюдавали.

Контрол
проверка на практически уме-

ния за работа със светлинен микро-
скоп, решаване на задачи в учебни-
ка и учебната тетрадка

55. Хранене. хранене на 
растенията

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
жизнен процес, хранене (самостойно и несамо-

стойно), фотосинтеза, хранителни вещества

Основна дидактическа цел
формиране на понятията хранене и самостойно 

хранене

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
• назовават основните жизнени процеси; ос-

новните групи хранителни вещества, необходи-
ми за храненето на организмите и на растенията; 
изходните вещества и крайните продукти на фо-
тосинтезата

• дефинират жизнен процес, хранене, само-
стойно и несамостойно хранене, фотосинтеза, 
хранителни вещества

• сравняват изходните вещества и крайните 
продукти на процеса фотосинтеза по съдържание 
на енергия на елементарно ниво (бедни на енер-
гия – богати на енергия) 

• извличат информация от схеми и снимков ма-
териал

• описват и проследяват по схема процеса хра-
нене при растенията

• изясняват ролята на корена, ролята на листата 
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ХРАНЕНЕ        Хранене на растенията

 Как се хранят растенията?

Растенията приемат малки молекули:
 въглероден диоксид от въздуха
 вода и минерални соли от почвата

Въглеродният диоксид, водата и минералните соли са бедни на 
енергия. От тях, чрез сложни химични превръщания, растенията 
изграждат хранителни вещества, които са богати на енергия. От-
деля се кислород. Необходимата енергия се набавя от слънчевата 
светлина (фиг. 1). 

изиииззгггррраажд
дедддееллляяя се 
сссвввееетттллин

Храненето е основен жизнен процес, чрез който организмите си осигуря-
ват хранителни вещества. 

Хранителните вещества са сложни вещества с големи молекули. Те са 
три групи – въглехидрати, мазнини, белтъци.

Хранителните вещества са източник на:
 градивен материал за растежа и развитието на организмите
 енергия за извършването на жизнените процеси

Животните и гъбите си осигуряват хранителни вещества, като ги прие мат 
от други организми. Растенията сами изграждат хранителните вещества, от 
които се нуждаят. Храненето на животните и гъ бите е несамостойно, а 
храненето на растенията – самостойно.

55

Нещо повече
Водораслите извършват 

фо то синтеза като сухоземни-
те растения. Тези от тях, кои-
то живеят на светло в плитки 
водоеми, улавят светлината с 
хлорофила в клетките си. Во-
дораслите, които са на голяма 
дълбочина, имат и други багри-
ла – червени, кафяви и жълти.

въглероден диоксид

кислород

слънчева енергия

белтъци
въглехидрати

мазнини

вода
и минерални солиФиг. 1. Схема на храненето 

на растенията

хлорофил
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Храненето на растенията се нарича фотосинтеза (от гръц-
ки фотос – светлина и синтезис – изграждане). Този процес 
може да се представи чрез схема.

Хран
ки фо
може

Помислете и отговорете:
1. Какво си осигуряват организмите при храненето?
2. Изяснете защо храненето на растенията се нарича самостойно.
3. Дефинирайте процеса фотосинтеза.

4. Наблюдавайте фиг. 3, която илюстрира експеримент. 
Изяс нете защо в началото запалената свещ угасва, а след 
7 дни при повторно запалване на свещта тя не угасва.

 бедни на енергия богати на енергия

+ +

Фиг. 3. Запалена свещ и саксийно растение се 
поставят под прозрачен похлупак. След известно 
време свещ та угасва. Същото растение под стък-
ления похлупак се оставя на светло в продължение 
на 7 дни. След това при запалване на свещта тя 
гори дълго, без да угасва 

Фиг
пос
вре
лен
на
гор

след 7 дни

Фиг. 2. Всички растителни части със 
зелен цвят имат в клетките си хло-
рофил

Фотосинтезата се извършва в зелените части на растенията – 
листа и стъбла. Те съдържат багрилото хлорофил. Хлорофилът е 
единственото вещество на Земята, което може да улавя енергията 
на слънчевата светлина, като я превръща в енергия на хранителни-
те вещества (фиг. 2).

При фотосинтезата първо се изграждат въглехидрати, а след 
сложни химични превръщания се образуват белтъци и мазнини. 
Получените хранителни вещества се пренасят до всяка клетка на 
растенията и се използват от тях. 

Освен хранителни вещества, растенията образуват и кислород, 
който се отделя във въздуха. Така при фотосинтезата се извър шва 
газова обмяна между растенията и околната среда – растенията 
приемат въглероден диоксид и отделят кислород (фиг. 3).

вода и 
минерални 

соли
кислородвъглероден

диоксид
мазнини

въглехидрати
белтъци

слънчева енергия

хранене (несамостойно 
          или самостойно)
фотосинтеза
хранителни вещества

� Самостойното хранене 
на растенията се нарича 
фотосинтеза. Растенията 
улавят слънчева светлина 
с помощта на хлорофила и 
я използват за изграждане 
на хранителни вещества 
от приетите въглероден 
диоксид, вода и минерал-
ни соли. В края на проце-
са се отделя кислород.

  Вече научихте

хлорофил
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и значението на хлорофила за протичане на про-
цеса фотосинтеза

•  сравняват храненето на растения и животни

Методи на преподаване и учене: разказ, бе-
седа, мултимедийна презентация, наблюдение, ра-
бота с учебника и учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси 
1. учебник –  стр. 129, 130, 131
2. учебна тетрадка – стр. 60
3. необходими материали: табла, схеми, мо-

дели
4. ресурси в електронния вариант на учебника

Ресурс Вид Приложение
Жизнени процеси 
при многоклетъчните 
организми (разделна 
страница – 129 стр.)

анимира-
на схема

онагледяване 
(работа със схема)

Задача 1. Групиране 
на животните
(разделна страница – 
129 стр.)

информа-
ционен

онагледяване и 
самостоятелна 
работа

Фотосинтеза информа-
ционен

самостоятелна 
работа

Фотосинтеза – доказ-
ване на въглехидрати видео демонстрационен 

опит
Фотосинтеза – доказ-
ване на мазнини видео демонстрационен 

опит
Задача 1. Хранене при 
растенията

интерак-
тивна 
задача

онагледяване и 
самостоятелна 
работа

С един поглед – бързо, 
лесно, точно 1

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

С един поглед – бързо, 
лесно, точно 2

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

С един поглед – бързо, 
лесно, точно 3

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

Фотосинтеза и дишане анимация онагледяване и 
надграждане

Методически насоки
Урокът започва с актуализация на усвоените 

знания за основните разлики между строежа на 
живата и неживата природа и единството на про-
цесите, които се извършват в организмите. Учите-
лят изяснява същността на процеса хранене, кои 
вещества са хранителни и каква е тяхната функ-
ция в организмите. При въвеждане на новата тема 
„Хранене на растенията“ мотивация може да се 
осъществи чрез подчертаване значението на фо-
тосинтезата за всички организми на Земята. Учи-
телят насочва вниманието на учениците към фиг. 

1. в учебника, след което представя схематично на 
дъската процеса фотосинтеза, като обяснява кои 
вещества се приемат, изграждат и отделят. Отно-
во при работа с учебника (наблюдение на фиг. 2.) 
се изяснява ролята на хлорофила за улавянето на 
светлинната енергия. Чрез беседа и актуализация 
на знанията учениците правят извод какво е зна-
чението на фотосинтезата за състава на атмосфе-
рата. Учителят поставя задача на учениците да 
наблюдават фиг. 3. в учебника и да изяснят резул-
тата от представения експеримент. Чрез беседа се 
актуализират знанията за кислорода, поддържащ 
горенето, и за въглеродния диоксид, образуващ се 
при горенето. Анализира се резултатът от пред-
ставения експеримент и се затвърдява наученото 
за газовата обмяна между растенията и околна-
та среда. В контролно-регулировъчния етап се 
включват задачите от учебната тетрадка. Прави 
се устна проверка на написаното от учениците и 
корекция при допуснати грешки. При недостиг на 
време някои от задачите може да останат за са-
мостоятелна работа вкъщи или да се изпълнят в 
началото на следващия час.

Контрол
устна проверка, решаване на задачи в учебника 

и учебната тетрадка

56. Значение на фотосинтезата 
и условия за протичането Ӝ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел: задълбочаване 
на знанията за фотосинтеза и изясняване на усло-
вията за протичането Ӝ

Задачи (знания и умения като очаквани ре-
зултати)

В края на урока учениците трябва да знаят и 
могат да

• доказват значението на процеса фотосинтеза 
за живота на Земята

• назовават необходими вещества и условия за 
храненето на растенията

• извличат информация от схематично предста-
вени опити (фиг. 4. и фиг. 5. в учебника) 

• изказват предположения, правят изводи и 
обосновават отговорите си

• описват наблюдения от жизнения си опит
• работят с учебника и в работната тетрадка
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– решават задачи и отговарят на 
въпроси

Методи на преподаване и уче-
не: разказ, беседа, наблюдение на 
схематично представени опити, ра-
бота с учебника, мозъчна атака 

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 132
2. учебна тетрадка – стр. 61
3. необходими материали: таб-

ла, схеми, модели
4. ресурси в електронния вари-

ант на учебника 

Ресурс Вид Приложение
Жизнени процеси при многоклетъчните орга-
низми (разделна страница – 129 стр.) анимирана схема онагледяване (работа със схема)
Задача 1. Групиране на животните
(разделна страница – 129 стр.) информационен онагледяване и самостоятелна работа
Фотосинтеза информационен самостоятелна работа
Фотосинтеза – доказване на въглехидрати видео демонстрационен опит
Фотосинтеза – доказване на мазнини видео демонстрационен опит
Задача 1. Хранене при растенията интерактивна задача онагледяване и самостоятелна работа
С един поглед – бързо, лесно, точно 1 анимирана схема преговор и обобщение (работа със схема)
С един поглед – бързо, лесно, точно 2 анимирана схема преговор и обобщение (работа със схема)
С един поглед – бързо, лесно, точно 3 анимирана схема преговор и обобщение (работа със схема)
Фотосинтеза и дишане анимация онагледяване и надграждане

Методически насоки 
В началото на часа се проверява доколко учени-

ците са усвоили знанията за процесите хранене и 
фотосинтеза. При преминаване към новата тема за 
мотивация може да се използва текста в началото 
на урока, впечатляващ учениците с огромните ко-
личества въглероден диоксид, кислород и енергия, 
които се използват и отделят от растенията. При-
лага се мозъчна атака – учителят задава на учени-
ците задача да докажат верността на твърдението 
„Храненето на растенията прави възможен живота 
на Земята“. Той записва на дъската отговорите им, 
без да критикува и дава преценка. Следва обсъж-
дане, работа с учебника по фиг. 1. (за актуализи-
ране на знанията за хранителни вериги и мястото 
на растенията в тях) и заключение за значението 
на процеса фотосинтеза. Преминава се към втората 
подтема – кои са веществата и условията за про-
тичане на фотосинтезата. Учителят, ако прецени, 
може да подкани учениците сами да попълнят (до-

колкото могат) задачи 2. и 3. в учебната тетрадка. 
За успешната им самостоятелна работа те се насоч-
ват към фиг. 3. в учебника и последния абзац от 
урока. Следват прочит на отговори, поправки или 
допълнения от страна на други ученици и учите-
ля. В края на часа мисленето на учениците отново 
се провокира и те се насочват към задачи 3. и 4. 
с повишена трудност и схематично представените 
опити на фиг. 4. и фиг. 5. в учебника. Проверява 
се доколко учениците са осмислили новото учебно 
съдържание и могат ли да черпят информация от 
схематично представени опити. Часът приключва с 
устна проверка на задачи 3. и 4. Правят се изводи 
за влиянието на околната среда (светлина и темпе-
ратура) за протичането на фотосинтезата.

Контрол
 групова проверка на учениците чрез включва-

нето им в беседа в началото на часа, устно инди-
видуално изпитване на 2 – 3 ученици, решаване на 
задачи в учебника и учебната тетрадка
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Значение на фотосинтезата и условия за протичането є56

При фотосинтезата за една година растенията прие-
мат около 550 млрд. t въглероден диоксид и отделят около 
4000 млрд. t кислород.  За този грандиозен процес се изпол-
зва слънчева енергия. Тя е 10 пъти повече от енергията на 
полезните изкопаеми, употребени от човечеството за една 
година. Въглищата са продукти на фотосинтезата, про-
текла преди милиони години. 

 Какво е значението на фотосинтезата?

Храненето на растенията е процес, който прави възможен жи-
вота на Земята. Чрез него слънчевата енергия, дошла от Космоса, 
се преобразува в енергия на хранителните вещества в растенията. 
Така растенията стават посредник между неживата природа и ор-
ганизмите.

 Фотосинтезата осигурява храненето на живите същества. 
Растенията изграждат хранителни вещества за свои нужди, а по 
хранителните вериги тези вещества дос-
тигат и до животните, човека и всички ос-
танали организми (фиг. 1).

Фиг. 1. Растенията са първото звено в хранителните вериги. Веществата, изгра-
дени от тях, преминават в животните, човека и микроорганизмите, като им слу-
жат за храна.

 Фотосинтезата е единственият източник на кислород на Земята. 
В продължение на милиони години неговото количество нараства и 
днес кислородът е 21% от газовете в атмосферата (фиг. 2). Благода-
рение на кислорода е възможно дишането на почти всички организми. 

 Условия за протичане на фотосинтезата

Фотосинтезата се извършва при наличието на вода и минерални 
соли, въглероден диоксид, хлорофил, светлина и подходяща тем-
пература. Замърсяването на въздуха, водата и почвата потиска 
фотосинтезата. 

Водата и разтворените в нея минерални соли са градивен мате-
риал за образуването на хранителни вещества. Сухоземните расте-
ния всмукват вода и минерални соли от почвата чрез корените си. 
По стъблото те достигат до фотосинтезиращите клетки на листата. 
Продължителното засушаване намалява фотосинтезата и нарушава 
процесите в клетките.

Фиг. 2. Газова обмяна между расте-
нията и околната среда

кислород

въглероден
диоксид
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Въглеродният диоксид също е градивен материал за образува-
нето на въглехидрати, белтъци и мазнини. Сухоземните растения 
го приемат от въздуха чрез малки отвори (устица) в листата си 
(фиг. 3). Водните растения поглъщат разтворения във водата въ-
глероден диоксид през цялата си повърхност. 

Хлорофилът е вещество със зелен цвят, което се намира в клет-
ките. Той се образува само когато растенията са на светло.

Светлината е източник на енергия за изграждане на храни-
телните вещества. Тя е необходима и за разграждане на водните 
молекули, отделяне на кислорода и изграждане на хлорофила в 
клетките. 

Температурата на околната среда влияе върху фотосинтезата. 
Най-благоприятна температура за протичането на процеса е 25°С. 
Фотосинтезата отслабва при високите температури през лятото и 
при по-ниските през есента, а през зимата почти спира. 

Помислете и отговорете:
1. Защо без процеса фотосинтеза организмите на Земята не 

могат да съществуват?
2. Назовете необходимите вещества и условия за протичане на 

фотосинтезата.

3. Наблюдавайте фиг. 4. и отговорете на въпросите:
а) В кой от двата съда фотосинтезата протича 
по-активно? 
б) Кое условие ускорява процеса в единия съд? 
в) Как може да се установи това?

Съществува начин за от-
глеждане на растения без 
почва. За целта всички необ-
ходими минерални соли се 
разтварят във вода, в която са 
потопени корените на расте-
нието, а то се прикрепва към 
изкуствена подложка. Така се 
отглеждат някои листни зелен-
чуци и много цветя.

Нещо повече

Фиг. 3. Микроскопска снимка на лист 
с устица. През устицата навлиза въг-
лероден диоксид, а се отделят образу-
ваният кислород и водни пари

Фиг. 5. 
Доказване 

влиянието на 
околната среда 

върху 
фотосинтезата

Фиг. 4. 
Отделяне 

на кислород 
от водни растения 

и събирането му 
в епруветка водорасло

кислород

епруветка

фунийка

газирана вода 
(с разтворен в 
нея въглероден 

диоксид) 

5°C 25°C � Самостойното хранене на 
растенията (фотосинте-
зата) осигурява хране-
нето и дишането на ор-
ганизмите на Земята. Ето 
защо без растенията жи-
вотът на нашата планета 
е невъзможен. 

  Вече научихте

4. Наблюдавайте фиг. 5. Изкажете предположение в кой 
от двата съда фотосинтезата ще протече по-бързо. 
Обяснете защо.
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57. Хранене на 
животните

Вид на урока
за нови знания

Основна дидактическа цел
затвърдяване на знанията за 

процеса хранене и формиране на 
понятието хранене на животните

Задачи
Учениците трябва да знаят и мо-

гат да
• описват храненето на живот-

ните
• описват наблюдения от жизне-

ния си опит
• назовават вещества, необходими за хранене-

то на животните
• сравняват храненето на растенията и хране-

нето на животните
•  групират животните според използваната от 

тях храна
• привеждат примери за групите животни спо-

ред храната, която използват
• изброяват приспособления за набавяне на 

храна на различни животни 
• посочват мястото на животните в хранител-

ните вериги
• усвояват умения за извличане на информация 

от фигури и схеми
• изготвят и представят постер или презента-

ция (по желание) 

Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, наблюдение, работа с учебни-

ка и учебната тетрадка, представяне на постери и 
мултимедийни презентации,  работа с научнопопу-
лярна литература, ползване на интернет

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 134
2. учебна тетрадка – стр. 62
3. необходими материали: табла, постери и 

мултимедийни презентации, интернет 
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение
Галерия – Хранене 
при животните

информа-
ционен

онагледяване / 
самостоятелна 
работа

С един поглед – бързо, 
лесно, точно

анимира-
на схема

обобщение (работа 
със схема)

Методически насоки 
Часът може да започне с поставяне на ученици-

те в проблемна ситуация чрез въпроса „Какво би 
станало, ако растенията изчезнат от Земята?“ или 
„Какви промени биха настъпили с растенията, ако 
при избухването на свръхвулкан огромни количе-
ства вулкански прах спират за дълго слънчевите 
лъчи?“. Така се затвърдяват знанията за значение-
то на фотосинтезата и условията за протичането Ӝ. 
Следва беседа, свързана с несамостойното хране-
не на животните, веществата, необходими за хра-
ненето им, и използването на хранителните веще-
ства като източник на градивни вещества и енергия. 
Сравняват се храненето на растения и животни по 
необходими вещества, източник на енергия и зна-
чение за организма. Актуализират се знания за 
групите животни според използваната от тях хра-
на. Учениците описват наблюдения от жизнения си 
опит и научнопопулярни филми. Използвайки фи-
гури 1. и 2. в учебника, както и рубриката „Нещо 
повече“, те изброяват приспособления за набавяне 
на храна на различни животни. В хода на беседа 
се изяснява значението на животните – санитари в 
природата и на животните паразити. Някои ученици 
представят изготвени от тях постери и презентации 
за групи животни според използваната от тях храна 
и приспособления на животните за набавянето на 
храна. Часът приключва с попълване на някои или 
на всички задачи в учебната тетрадка и с проверка и 
евентуални корекции и допълнения на написаното.

Контрол
индивидуални отговори, устно изпитване на 2 – 3 

ученици, проверка на практически умения за изгот-
вяне и представяне на постери или презентации
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Хранене на животните57

Една от съществените разлики между растенията и 
животните е начинът им на хранене.

 Как се хранят животните?

Животните имат несамостойно хранене. За разлика от рас-
тенията те приемат храна, с която си набавят готови хранителни 
вещества – белтъци, мазнини и въглехидрати. С храната живот-
ните си набавят и вода, витамини и минерални соли. Обикновено 
приемането на храна става от околната среда. Понякога животните 
използват собствените си запасни вещества – например при зимен 
сън, продължителни прелети и липса на храна.

Хранителните вещества се разграждат в организма и се изпол-
зват като градивни материали за образуване на нови клетки и за 
нарастване на тялото. Храната осигурява на животните и енергия, 
която е необходима за извършване на жизнените им процеси. 

Храната на животните има различен произход – тя включва рас-
тения, други животни и останки от мъртви организми. 

 Групи животни според храната, която използват

Растителноядните животни се хранят с различни части на 
растенията и имат разнообразни приспособления за набавянето им 
(фиг. 1). Едни животни използват за храна зърна (фазан, пъдпъдък, 
хамстер), други – плодове (плодови червеи, дрозд), трети – тревис-
ти растения (листоядни бръмбари, кон, коза), четвърти – растител-
ни сокове и нектар (листни въшки, пчели, пеперуди), пети – дърве-
сина (ларви на някои насекоми, дървояди).

Месоядните животни си набавят хранителни вещества от дру-
ги животни. Хищниците търсят, преследват, хващат и убиват жерт-
вите си (фиг. 2). При улавяне на плячката хищниците постъпват по 
различен начин. Едни дебнат от засада (щука, тигър), други я пре-

Фиг. 2. За улавяне на плячката хищ-
ниците имат различни смъртоносни 
оръжия: 
а) силно развити кучешки зъби
б) закривени клюнове,
здрави и остри нокти
в) отровни жлези 
г) пипала 

и я

щ-
осни

зъби
,

ти
зи 

Фиг. 1. Тревопасните бозайници имат 
добре развити резци и кътници (а). 
Гризачите имат остри резци (б), кои-
то нарастват през целия им живот

а) череп на крава

б) череп на катерица

а) 

б) 

в) г) 
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Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Помислете и отговорете:
1. Обяснете защо храненето на животните е несамостойно. 

Сравнете го с храненето на растенията.
2. Как се групират животните според произхода на приеманата 

храна?
3. Разкажете за интересни приспособления за набавяне на хра-

на, които сте наблюдавали при животните. 

Фиг. 4. След нахранване с кръв 
кърлежът увеличава многократно 
размерите си

Фиг. 3. Детският глист обитава 
червата на човека 

Някои животни са се специализирали да използват само опреде-
лен вид храна, например дрешният молец и коалата.

Растителноядните животни са втори в хранителните вериги, а 
месоядните, всеядните и животните паразити са на трето или чет-
върто място в тях.

следват (гепард, вълк), а трети плетат мрежи (паяци). Трупоядните 
животни се хранят с остатъци от умрели животни и са наречени 
санитари в природата. Такива са лешоядите, хиените, някои видове 
мухи и бръмбари. 

Всеядните животни използват храна и от растителен, и от жи-
вотински произход. Към тях спадат някои видове раци, врабчето, 
кокошката, плъхът, кафявата мечка, свинята. 

Животните паразити са се специализирали да приемат храна 
от живи организми. Едни от тях живеят постоянно в тялото на ор-
ганизма гостоприемник (фиг. 3), а други го използват временно, за 
да се нахранят (фиг. 4).

� Храната осигурява на 
животните градивни ве-
щества и енергия.

� Животните се хранят не-
самостойно. Те имат раз-
нообразни приспособле-
ния, които им помагат да 
си набавят храна.

  Вече научихте

Ракът палмов крадец се изкачва по кокосовите палми и със здрави-
те си щипки отваря кокосови орехи (фиг. 5). 

Мравоядът има здрави нокти, с които разравя мравуняците и тер-
митниците. После вмъква в тях лепкавия си език, дълъг до един метър 
(фиг. 6).

През целия си кратък живот красивата пеперуда пауново око изоб-
що не се храни. Тя използва запасите, които е натрупала още докато 
е била гъсеница (фиг. 7).

Змиите се хранят с мишки, жаби, гущери, птици и яйца. Те поглъ-
щат плячката си цяла. Отровните змии имат на горната си челюст два 
зъба, които отделят отрова за парализиране на жертвите им.

Нещо повече
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58. Храносмилане 
и храносмилателна 
система 
на животните

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
храносмилане, храносмилателни 

органи, храносмилателна система

Основна дидактическа цел
формиране на понятията храно-

смилане, храносмилателни органи 
и храносмилателна система

Задачи 
Учениците трябва да знаят и могат да
• дефинират храносмилане, храносмилателни 

органи и храносмилателна система
• изясняват същността на процесите хранене и 

храносмилане
• сравняват механично и химично храносмилане
• описват и проследяват по схема процеса хра-

носмилане при животните
• означават на схема храносмилателни органи 

на различни животни
• определят принадлежност на органи (по 

функция) към храносмилателната система
• изброяват храносмилателни органи при раз-

лични животни
• описват функцията на храносмилателните ор-

гани
• описват ролята на кръвта за осъществяване 

на връзката между органите на храносмилателната 
система и клетките в многоклетъчния организъм

• анализират фигурите в учебника и правят из-
води за връзката между вида на храната, начините 
на приемането и преработването Ӝ и устройството 
на храносмилателната система

• работят с макети на изучавани животни

Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, наблюдение, мултимедийна 

презентация, работа с учебника и учебната те-
традка

Учебно-методически ресурси
учебник, електронен вариант на учебника, 

учебна тетрадка, макети на различни животни

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 136
2. учебна тетрадка – стр. 63
3. необходими материали: табла, постери и 

мултимедийни презентации, макети на различ-
ни животни

4. ресурси в електронния вариант на учебни-
ка 

ресурс вид приложение

Задача 1. Храносмила-
телна система на риба

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

Задача 2. Храносми-
лателна система на 
птица

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

Задача 3. Храносми-
лателна система на 
бозайник

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

С един поглед – бързо, 
лесно, точно

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

Методически насоки
Часът започва с устна проверка на изученото 

за храненето на растения и животни. Учителят 
организира беседа, в хода на която се изяснява 
същността на процесите хранене и храносмилане. 
Той запознава учениците с механичното и химич-
ното храносмилане. Провокира мисленето им с 
въпроса „Как хранителните вещества достигат до 
всяка клетка на тялото, за да Ӝ доставят нужните 
вещества и енергия?“, след което изяснява транс-
портната функция на кръвта. Учителят насочва 
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Храносмилане и храносмилателна система на животните58

Каква е разликата между хранене и храносмилане?

Храненето на животните включва процеси на:
 приемане на храната
 храносмилане
 всмукване на хранителните вещества
 изхвърляне на непотребните вещества във външната среда 

Въпреки огромното разнообразие при приемането и преработ-
ването на храната храносмилането при животните се извършва по 
сходен начин. 

Храносмилането е преработване на храната и включва два 
процеса: 

1. Механично раздробяване на храната до малки частички. То 
позволява преглъщането на храната и улеснява химичното Ӝ раз-
граждане след това. 

2. Химично разграждане на тези частички до малки молекули, 
които могат да се използват от клетките. 

При повечето животни кръвта пренася малките молекули на 
хранителните вещества до всички органи. Така чрез кръвта се 
осъщест вява връзката между храносмилателната система и клетки-
те на многоклетъчния организъм.

 Храносмилателна система

Органите, в които се извършва приемането на храната, разграж-
дането Ӝ и отделянето на несмлените остатъци, изграждат храно-
смилателната система на животните (фиг. 1). Многобройните 
представители на животинския свят имат разнообразни по строеж 
храносмилателни органи. При всички животни обаче те изпълня-
ват една и съща дейност:

 уста – приемане на храна
 хранопровод – провеждане на храната до стомаха
 стомах – преработване на храната
 черва – химично разграждане и придвижване на смляната хра-

на, при което полезните хранителни вещества преминават в кръвта, 
а несмлените вещества продължават пътя си

 храносмилателни жлези (слюнчени жлези, черен дроб, жле-
зи в стомаха и в червата) – образуване на сокове, с които храната 
се разгражда до малки молекули

 заден отвор (клоака или анус) – отделяне на непотребните 
вещества в околната среда 

Видът на храната, начините на приемането и преработването Ӝ 
определят устройството на храносмилателната система. 

Насекомите имат различно устроен устен апарат – за смучене, 
гризане, пробиване (фиг. 2). 

Фиг. 1. Храносмилателна система на 
риба

Фиг. 2. Пеперудите имат хоботче за 
изсмукване на нектар; бръмбарите и 
скакалците – устен апарат за гризане, 
комарът – устен апарат за пробиване 
на кожата и смукане на кръв

хранопровод стомах

уста
черва

анус

Нещо повече
При паяците смилането на 

храната става частично из-
вън тялото им. Те впръскват в 
жерт вата си храносмилателен 
сок, който втечнява и смила 
меките Ӝ части, а след това 
паяците ги изсмукват.
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Птиците имат разнообразни по форма и големина човки и 
клюнове (фиг. 3). При тях хранопроводът се разширява и образува 
гуша, в която храната престоява, за да омекне. Стомахът има два 
дяла – в единия храната се смила механично, а в другия се разграж-
да химично (фиг. 4).

Бозайниците имат различно устроени зъби и различно дъл-
ги черва. При растителноядните животни червата са многократно 
по-дълги от тялото, а при месоядните червата са по-къси. Стомахът 
на тревопасните преживни животни (крави, кози, сърни) се състои 
от четири части, в които храната се складира и се смила механично 
и химично (фиг. 5).

Фиг. 5. Храносмилателна система на крава. Търбухът е най-разширената част на 
стомаха и служи за складиране на храната. Когато животното си почива, храната 
се връща в устата за допълнително предъвкване (преживяне). В сляпото черво 
живеят микроорганизми, които подпомагат храносмилането

Помислете и отговорете:
1. Каква е разликата между хранене и храносмилане?
2. Какви процеси включва храносмилането?
3. Опишете функцията на всеки орган от храносмилателната 

система.
4. Ако знаете, че едно животно има сложно устроен стомах с 

четири дяла, определете към коя група животни се отнася и 
каква е храната му. 

5. Как смлените до малки молекули хранителни вещества дос-
тигат до всяка клетка на тялото?

Фиг. 3. Човки на птици – лебед, пеликан, орел, черен кълвач

Възрастната свинска тения 
е паразит, който достига до 6 м 
дължина. Тя живее в тънките 
черва на човека, където храни-
телните вещества около нея са 
разградени до малки молекули. 
Ето защо животното няма хра-
носмилателна система и приема 
хранителните вещества чрез ця-
лата повърхност на тялото си.

Нещо повече

търбух

хранопровод

части на стомахa

анус

дебело черво
 тънко черво сляпо черво Фиг. 4. Храносмилателна система на 

птица

хранопровод

гуша

стомах черво

клоака

  Вече научихте
храносмилане
храносмилателни 
                            органи
храносмилателна
                          система

� Храносмилателната сис-
тема на животните е из-
градена от органи, чрез 
които се извършва при-
емане на храната, хра-
носмилане, всмукване 
на полезните вещества и 
изхвърляне на непотреб-
ните остатъци навън. 
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вниманието на учениците към фиг. 
1. в учебника и обяснява, че макар 
и много разнообразни по строеж, 
храносмилателните органи на жи-
вотните изпълняват едни и същи 
функции. Той поставя задача на 
учениците да наблюдават фиг. 2. 
и фиг. 3. в учебника и да обяснят 
защо устният апарат на насекоми-
те и човките на птиците са толкова 
различни. Така учениците стигат до 
извода за връзката между вида на 
храната и приемането Ӝ с устрой-
ството на храносмилателните ор-
гани. Те споделят наблюдения от 
жизнения си опит и видяното в на-
учнопопулярни филми, допълвайки 
учебното съдържание с конкретни 
примери. Учителят разказва за характерни особе-
ности в храносмилателната система на птиците, 
тревопасните, преживните и месоядните бозай-
ници. За онагледяване използва различни табла, 
макети на животни и електронни ресурси.

Контрол: индивидуални отговори, устно из-
питване на 2 – 3 ученици, решаване на задачи в 
учебника и учебната тетрадка

59. ДИШАНЕ. Дишане на 
растенията

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
дишане 

Основна дидактическа цел
формиране на понятието дишане и съподчине-

ното понятие дишане на растенията

Задачи 
Учениците трябва да знаят и могат да
• определят значението на процеса дишане за 

живота на организмите
• дефинират процесите дишане и дишане рас-

тенията
• назовават вещества, участващи в дишането
• извличат информация от схеми и снимков ма-

териал
• описват и проследяват по схема процеса ди-

шане при растенията
– сравняват обмяната на кислород и въглеро-

ден диоксид между растенията и околната среда 
при фотосинтезата и при дишането

– изясняват влиянието на условията на околна-
та среда върху дишането на растенията

– доказват, че растенията дишат
– сравняват фотосинтезата и дишането на рас-

тенията по зададени критерии

Методи на преподаване и учене: разказ, бе-
седа, мултимедийна презентация, наблюдение, ра-
бота с учебника и учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 138
2. учебна тетрадка –стр. 64
3. необходими материали: табла, постери и 

мултимедийни презентации, 
4. ресурси в електронния вариант на учебни-

ка

Ресурс Вид Приложение

Задача 1. Дишане на 
растенията

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

С един поглед – бързо, 
лесно, точно

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

Фотосинтеза и дишане аними-
ция онагледяване

С един поглед – бързо, 
лесно, точно

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)
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ДИШАНЕ             Дишане на растенията59

Както всички организми, така и растенията не могат да 
съществуват, ако не извършват процеса дишане.

 Как и защо дишат растенията?

При дишане растенията приемат кислород и отделят въглероден 
диоксид. Водораслите приемат с цялата си повърхност разтворен 
във водата кислород и отделят въглероден диоксид. При сухозем-
ните растения обмяната на тези два газа се извършва през устица-
та. Кислородът навлиза чрез дифузия в листата и достига до всяка 
клетка. Освободените въглероден диоксид и вода се изнасят от рас-
тението отново през устицата. Дишането се извършва денонощно и 
с различна сила в различните органи.

Растенията дишат, за да си осигурят енергия. Растенията имат 
различна необходимост от енергия през различните етапи от разви-
тието си. Те се нуждаят от повече енергия и затова дишат по-уси-
лено при покълване и поникване на семената, при растеж, цъфтеж 
и зреене на плодовете. Дишането на растенията се забавя през зи-
мата, при стареене и при загуба на много вода. 

Макар че растенията не се движат активно, енергия им е необхо-
дима за пренасянето на вещества от едно място на друго в тялото 
(фиг. 1). Част от енергията се превръ-
ща в топлина (фиг. 2). Тя предпазва от 
измръзване семената в почвата, лист-
ните и цветните пъпки. 

Дишането е основен жизнен процес, чрез който организмите си осигуря-
ват енергия. Той е непрекъснат и протича в клетките на всеки организъм.

При дишането:
 хранителните вещества се разграждат до по-прости вещества
 освобождава се енергията, съдържаща се в хранителните вещества
 отделят се въглероден диоксид и водни пари

Фиг. 2. Измервания на темпе-
ратурата след 2, 5 и 10 часа 
доказват, че при дишането на 
покълналите семена се отделя 
енергия, част от която се пре-
връща в топлина. Температу-
рата в празния буркан не се 
променя

Енергията, която се отделя при дишането, е необходима на организмите за 
образуване на нови клетки и органи, за движение и за извършване на другите 
жизнени процеси в тялото. 

(богати с енергия)

въглехидрати
мазнини
белтъци

кислород енергиявъглероден диоксид вода+ ++

на друго в тялото ества от едно място 
превръ-

дпазва от 
та, лист-

н

Фиг. 1. Растенията се нуждаят от 
енер гия за преноса на вещества от ко-
рените и от листата към всички клетки

20°C

24°C

вода
и минерални 

соли

образувани
хранителни
вещества
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1. Изяснете процеса дишане при растенията. Докажете чрез 
примери, че растенията дишат. 

2. Подходящо ли е в спалните да има много саксии с цветя?
3. Сравнете дишането на растенията и фотосинтезата, като 

изясните:
а) в кои растителни органи протичат двата процеса
б) кога се извършва дишането и кога – фотосинтезата (де-
нем, нощем или непрекъснато)
в) кой газ се приема и кой газ се отделя при дишането и 
при фотосинтезата
г) при кой процес се образуват хранителни вещества и при 
кой процес те се разграждат
д) при кой процес се отделя енергия и за кой процес е не-
обходима енергия

Помислете и отговорете:

За да не покълват, семена-
та се съхраняват в складове с 
високо съдържание на въгле-
роден диоксид. Така дишането 
им спира.

В областите с умерен кли-
мат при температура над 35°С 
се образуват по-малко храни-
телни вещества, а растежът и 
развитието на растенията спи-
рат.

Нещо повече

Фиг. 3. На светло се извършват и фотосинтеза, и дишане. 
На тъмно протича само процесът дишане

 Как условията на околната среда влияят 
  върху дишането?

Дишането зависи от условията на околната среда – температура, 
количество въглероден диоксид и водни пари във въздуха. С пови-
шаване на температурата процесът се ускорява. При температура 
20 – 25°С фотосинтезата протича по-интензивно, отколкото диша-
нето, и растенията отделят няколко пъти повече кислород, откол-
кото използват за дишане. При температура над 35°С дишането и 
фотосинтезата се изравняват по скорост. При ниски температури 
дишането силно намалява, но не спира.

Дишането и фотосинтезата са взаимосвързани процеси, които са 
противоположни по своята същност.
 При фотосинтезата се образуват и натрупват хранителни ве-

щества, които са богати на енергия. При дишането те се разграждат.
 При фотосинтезата се използва светлинна енергия. При ди-

шането се освобождава енергията, съдържаща се в хранителните 
вещества.

И при двата процеса растенията обменят с околната среда кис-
лород и въглероден диоксид (фиг. 3).

ДДДииша
ппррроти

кислород

въглероден
диоксид

кислород

въглероден
диоксид

кислород

въглероден
диоксид

1. Затворете в буркан по-
кълнали зърна от пшеница 
(или семена от фасул или 
леща). След няколко часа по 
стените му ще има капчици 
вода. Обяснете произхода им.

2. Поставете в шкаф на 
тъмно затворен буркан, пъ-
лен с листа. След две-три де-
нонощия отворете буркана и 
внесете запалена свещ. Обяс-
нете защо свещта угасва.

3. Разгледайте фасулено 
семе и ще видите малка 
вдлъбнатина с пъпчица. То-
ва е отворчето, през което в 
семето навлизат кислород и 
вода. 

Направете у дома

дишане

� Дишането е основен жиз-
нен процес, чрез който 
организмите си набавят 
енергия. Без енергия, сле-
дователно без дишане, 
жи вотът е невъзможен.

� Всички растителни орга-
ни дишат през цялото де-
нонощие. При дишането 
се отделят въглероден ди-
оксид и вода.

  Вече научихте
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Методически насоки 
В началото на часа се затвърдяват знанията за 

устройството на храносмилателната система на 
животните и връзката устройство на храносмила-
телен орган – функция. Преминава се към втория 
основен жизнен процес, предвиден за изучаване 
в 5. клас – дишане. Учителят подканя учениците 
да дефинират процеса и след вероятно получения 
отговор (това е приемане на кислород и отделя-
не на въглероден диоксид) изяснява същността и 
значението на процеса. За целта прави динамична 
схема на дъската. Задава нови въпроси, които ка-
рат петокласниците да мислят: „Кой процес пред-
ставяхме по сходен начин?“, „Защо растенията не 
могат да съществуват, без да дишат?“ и „За как-
во растенията използат отделената при дишането 
енергия?“. След беседа по поставените въпроси 
учителят обяснява как водораслите и сухоземни-
те растения приемат кислород от околната среда. 
Актуализират се знания за процеса дифузия и на-
личието на устица в растителните органи. Учите-
лят насочва вниманието на учениците към фигури 
1. и 2. в учебника и изисква обяснение на полу-
чения резултат при представения опит. Чрез раз-
каз той обяснява как условията на околната среда 
влияят на дишането на растенията. За да се разбе-
ре по-добре, че фотосинтезата и дишането са вза-
имосвързани процеси, които са противоположни 
по своята същност, се анализира фиг. 3. в учебни-
ка. Решават се групово задачите след урока и така 
учениците се подпомагат да попълнят самостоя-
телно зад. 4. в тетрадките си. Поставя им се зада-
ча да извършат опитите, предложени в рубриката 
„Направете у дома“.

Контрол: устна проверка, ре-
шаване на задачи в учебника и 
учебната тетрадка

60. Хранене и дишане на 
растенията

Вид на урока
лабораторно упражнение

Основна дидактическа цел
затвърдяване на знанията за процесите хране-

не и дишане на растенията, усвояване на умения 
за извършване на наблюдения и експерименти

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
– разпознават и осмислят основни жизнени 

процеси
– прилагат умения за извършване на наблюде-

ния и експерименти
– описват и анализират резултати от експери-

менти
– извличат информация от схеми и снимков ма-

териал

Методи на преподаване и учене
наблюдение, работа с учебника и учебната те-

традка, самостоятелна работа в работен лист, ра-
бота в екип

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 140
2. учебна тетрадка – стр. 65
3. необходими материали: работен лист; 

саксия с мушкато, престояла на тъмно една 
седмица; клонка от растението водна чума 
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Хранене и дишане на растенията60

    В този час:

• ще затвърдите знанията 
си за процесите хранене и 
дишане на растенията
• ще налюдавате различни 
процеси, свързани с хране-
нето и дишането на расте-
нията
• ще усвоите умения за из-
вършване на експерименти 
и наблюдения

Необходими уреди
и материали:

саксия с мушкато, престоя-
ла на тъмно една седмица; 
черна лентичка; тиксо или 
кламери; петриева паничка; 
спиртна лампа; епруветки; 
спирт; Луголов разтвор (во-
ден разтвор на йод и калиев 
йодит); пипета; преварена 
и охладена вода; газирана 
вода; настолна електриче-
ска лампа; две стъклени 
фунийки; клонки от расте-
нието водна чума или аква-
риумно водорасло; покъл-
нали семена; два стъклени 
цилиндъра с похлупаци; 
по ли етиленов плик; малка 
свещичка, закрепена на тел.

Н
и

 Доказване образуването на въглехидрата скорбяла 
 при фотосинтеза

Образуването на въглехидрата скорбяла при наличие на светли-
на се доказва с т.нар. йодна проба.

Задача 1. Използвайте саксия с мушкато, престояла на тъмно 
една седмица.

При извършване на опита изпълнете последователно следните 
действия:

1. Прикрепете с кламер или тиксо върху едно от листата на 
мушкатото черна лентичка, която не пропуска светлина (a).

2. Поставете саксията до прозореца.
3. Следващия учебен час откъснете листото и свалете черната 

лентичка.
4. Поставете откъснатото листо в петриева паничка с горещ 

спирт, който извлича хлорофила от растителните клетки (б).
5. Поставете обезцветеното листо в разтвор на йод.
6. Наблюдавайте промените в листото.

Резултат: Осветената част на листото се обагря в синьо-виоле-
тово (в).

Фиг. 1

Скорбяла се е образувала само в онези части на листото, които 
са били на светло. 

 Доказване значението на въглеродния диоксид 
  за протичане на фотосинтеза

Сухоземните растения приемат въглеродния диоксид от въздуха 
чрез листата, а водните растения го приемат от водата.

Задача 2. При извършване на опита изпълнете последователно 
следните действия:

1. Налейте в стъклена чаша 1. преварена и охладена вода (пре-
варената вода не съдържа въглероден диоксид).

СССккор
ссааа би

в)а) б)

Лабораторно
упражнение
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2. Поставете част от избраното водно растение в стъклена чаша 1. 
3. Захлупете растението със стъклена фунийка, на края на коя-

то има епруветка.
4. Осветете с настолна лампа чаша 1 с водното растение.
5. Ако се отделят мехурчета кислород в епруветката, отчетете 

техния брой за 5 минути.
6. Налейте в стъклена чаша 2 газирана вода (газираната вода 

съдържа въглероден диоксид).
7. Поставете друга част от водното растение в чаша 2.
8. Захлупете растението със стъклена фунийка, на края на коя-

то има епруветка.
9. Осветете с настолна лампа чаша 2. 
10. Ако се отделят мехурчета кислород в епруветката, отчетете 

техния брой за 5 минути.

Резултат: В епруветка 1 не се отделят мехурчета кислород, а в 
епруветка 2 се отделят.

Растението, потопено в чаша 1, не фотосинтезира, поради от-
съствие на въглероден диоксид в преварената вода. Растението, 
потопено в чаша 2, фотосинтезира. За протичане на фотосинте-
зата е необходим въглероден диоксид.

  Доказване процеса дишане на растенията

При дишане растенията приемат кислород и отделят въглероден 
диоксид.

Задача 3. При извършване на опита изпълнете последователно 
следните действия:

1. Използвайте два еднакви стъклени цилиндъра. Единия от тях 
оставете празен и плътно затворен.

2. Напълнете втория цилиндър с покълнали семена до  от обе-
ма му.

3. Затворете плътно цилиндъра със семената и го оставете при 
стайна температура. 

4. На следващия ден внесете последователно в цилиндрите горя-
ща свещ, прикрепена на дълга тел.

5. Наблюдавайте в кой цилиндър свещта изгасва веднага.

Резултат: В цилиндъра с покълнали семена свещта изгасва вед-
нага. В празния цилиндър свещта продължава да гори.

Покълналите семена дишат, като поглъщат кислород от въз-
духа. Кислородът се изчерпва и няма кой да поддържа горе-
нето.

РРааасте
ссъъъств
ппооотоп
ззааата е

ПППоокъ
ддуууха.
ннееето.

  Вече мога  
 
 опитно да доказвам:

� образуването на скорбя-
ла при фотосинтезата

� значението на въглерод-
ния диоксид за фото син-
тезата

� дишането на растенията
� изпарението на вода от 

растенията

Фиг 2.

преварена 
вода

чаша 1

газирана 
вода

чаша 2
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или аквариумно водорасло; покълнали семена; 
спирт; спиртна и електрическа лампа; епрувет-
ки; Луголов разтвор; стъклени цилиндри; свещ

4. ресурси в електронния вариант на учебника 

ресурс вид приложение

Работен лист 16
бланка 
(лист) за 
работа на 
ученика

улеснява организа-
цията на учебния 
час; за портфолио

Схема на фотосин-
тезата

информа-
ционен

онагледяване и са-
мостоятелна работа

Схема на дишане информа-
ционен

самостоятелна ра-
бота

Фотосинтеза – доказ-
ване на въглехидрати видео демонстрационен 

опит

Опит на Пристли информа-
ционен

надграждане и обо-
гатяване

Методически насоки
Часът започва с проверка на поставените за 

изпълнение задачи от рубриката „Направете у 
дома“. Чрез беседа и устно изпитване на 2-3 уче-
ници се обобщават и затвърдяват знанията за про-
цесите хранене и дишане на растенията. Следва 
изпълнението на три задачи, при което учениците 
усвояват умения за работа в екип. За доказване 
образуването на въглехидрати при фотосинтеза-
та се работи по зад. 1. Спазва се предложеният 
алгоритъм за работа и се прави извод, че за об-
разуването на скорбяла е необходима светлина. 
Изпълнението на зад. 2. доказва не-
обходимостта от въглероден диок-
сид за храненето на растенията. С 
провеждането на третия опит уче-
ниците се убеждават, че растенията 
дишат. Те обсъждат и описват по-
лучените резултати в учебните си 
тетрадка и правят изводи.

Контрол
индивидуални отговори, про-

верка на практически умения, ре-
шаване на задачи в учебника, учеб-
ната тетрадка и работния лист

61. Дишане на животните във 
водата

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
дихателни органи, дихателна система

Основна дидактическа цел
формиране на понятията дихателни органи и 

дихателна система

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
• назовават вещества, участващи в дишането
• описват процеса дишане при животните
• посочват начините, по които се осъществява 

газовата обмяна при животните
• изясняват значението на дишането за живот-

ните
• сравняват дишането на растенията и дишане-

то на животните
• проследяват по схема процеса дишане при во-

дните животни
• определят принадлежност на органи (по 

функция) към дихателна система
• описват ролята на кръвта за осъществяване 

на връзката между органите на дихателната систе-
ма и клетките в многоклетъчния организъм

• привеждат примери и групират водни живот-
ни според дихателните им органи

• усвояват умения за извличане на информация 
от фигури и схеми
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Дишане на животните във водата61

Дишането на животните е основен жизнен процес, при 
който приетите хранителни вещества се разграждат и 
се осигурява енергия. Разграждането се извършва, както и 
при растенията, с участието на кислород. В края на проце-
са се отделят въглероден диоксид и вода. 

 Как дишат животните?

Газовата обмяна при животните се осъществява по два начина:
 чрез цялата повърхност на тялото 
 чрез специализирани дихателни органи

Обмяната на газовете през повърхността на тялото е бавна, за-
щото кислородът достига до всички клетки чрез дифузия. Обмяната 
на кислород и въглероден диоксид чрез дихателни органи е по-бър-
за, тъй като дихателните органи имат по-голяма повърхност от по-
върхността на тялото. По-бързата газова обмяна осигурява повече 
енергия за по-кратко време. 

Дихателните органи изграждат дихателната система на живот-
ните. Дихателните органи на повечето от тях са много добре снабде-
ни с кръв. Тя поема приетия от околната среда кислород и го разнася 
до всички клетки на тялото. При дишането си всяка клетка отделя 
въглероден диоксид. Кръвта поема този ненужен за животните газ и 
го отнася до дихателните органи, откъдето той напуска тялото.

 С какво дишат водните животни?

Повечето животни, които обитават водна среда, приемат разтво-
рен във водата кислород.
Медузите, коралите и повечето червеи дишат чрез повърхност-

та на тялото си (фиг. 1). Мнозинството водни животни обаче се 
движат много по-активно и затова се нуждаят от повече енергия. 
При тях се развиват специализирани дихателни органи, които им 
доставят необходимия кислород.

Хрилете са дихателни органи на много водни животни.
Хрилете са кожни гънки или тънки пластинки, които се нами-

рат върху или в тялото. Много морски червеи, ларви на насекоми 
(водни кончета и еднодневки) и ларви на земноводни имат външни 
хриле (фиг. 2). Водата ги поддържа разгърнати и обмяната на газо-
вете в тях се извършва бързо. Други водни обитатели – раци, миди 
и риби, имат вътрешни хриле. Те се намират в празнини на тялото, 
през които непрекъснато преминава вода. 

При рибите хрилете са разположени в хрилни цепнатини от две-
те страни на главата (фиг. 3). Рибите извършват дихателни дви-
жения, като отварят и затварят устата си. При отваряне на устата 
водата навлиза в нея и облива хрилете. Кислородът във водата се 
поема от кръвта в хрилете, а непотребният въглероден диоксид се 

ПППоове
ррееен в

ХХрХррил

Фиг. 1. Всички клетки на някои 
животни са в пряк допир с водата и 
приемат кислород направо от нея

медуза

корал

хрилни цепнатини

Фиг. 2. Ларвите на тритона и на 
дъждовника дишат с външни хриле

външни 
хриле

Фиг. 3. Хрилни цепнатини на акула
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Нещо повече

Помислете и отговорете:
1. Назовете по две животни, които дишат с повърхността на 

тялото си, с хриле и с бели дробове.
2. Как се извършва дишането при рибите? 
3. Защо хрилете имат голяма повърхност и много кръвоносни 

съдове?
4. Защо в аквариуми с водни растения водата може да се сменя 

по-рядко, отколкото в аквариуми без водна растителност?

Водният паяк живее във 
водата, но диша атмосферен 
въздух. По тялото му има мно-
го косъмчета, които задържат 
въздух. Паякът прави малък 
резервоар от паяжина между 
водната растителност и посте-
пенно го запълва с въздух. Toй 
прекарва повече от времето си 
в резервоара за въздух, откъ-
дето дебне жертвите си. 

Малкото делфинче е вина-
ги близо до майка си. Перио-
дично, дори когато спи, то из-
плува с нея на повърхността 
на водата и поема въздух.

Някои паразитни живот-
ни – глисти и тении, разграж-
дат хранителните вещества 
без участието на кислород. Те 
дишат безкислородно.

Фиг. 4. Хрилете имат голяма повърхност 
и са богато кръвоснабдени

Водните животни имат различна нужда от кислород. Балкан-
ската пъстърва например се нуждае от много кислород. Тя живее 
в планинските потоци, където водата е студена, движи се бързо и 
съдържа много кислород. Обратно – шаранът и сомът предпочитат 
спокойните води в долното течение на реките и в блатата, където 
кислородът във водата е 3 – 4 пъти по-малко.

Не всички водни обитатели дишат с хриле. Някои от тях – насе-
коми и водни бозайници, дишат атмосферен въздух. Делфинът, ки-
тът и тюленът са водни бозайници. Те дишат с бели дробове. Отго-
ре на главата имат отвори, през които вдишват и издишват (фиг. 5). 

ност 

хриле на риба

Фиг. 5. Водните бозайници периодично излизат над водата, за да вдишат въздух

изхвърля във водата. При затваряне на устата водата се изтласква 
през хрилните отвори навън (фиг. 4).

  Вече научихте

дихателни органи
дихателна система

� Дишането на животните 
им осигурява енергия. 

� Обмяната на кислород и 
въглероден диоксид се 
извършва чрез дифузия 
през повърхността на тя-
лото или чрез специали-
зирани дихателни органи. 

� Най-много водни обита-
тели дишат с хриле.
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Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, наблюдение, работа с учебника 

и с учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 142
2. учебна тетрадка – стр. 66
3. необходими материали: макет на риба 

(устройство), табла, постери и мултимедийни 
презентации, 

4. ресурси в електронния вариант на учебни-
ка

ресурс вид приложение

Дишане на животните 
във водата

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

Дишане във водата
интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

Задача „Кои животни 
дишат с хриле“

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

Как и какво пренася 
кръвта?

анима-
ция

онагледяване на 
ролята на кръвта

Методически насоки 
Часът започва с актуализация на знанията за 

процеса дишане и дишането на растенията. Учите-
лят въвежда новата тема и насочва учениците към 
наблюдения от собствения им жизнен опит. Той 
провокира мисленето им с въпроса „Защо изхвър-
лени на брега риби умират от задушаване, нали 
във въздуха има 21% кислород?“. Следва обясне-
ние, че водните животни приемат разтворен във 
водата кислород. Чрез разказ учителят обяснява 
и сравнява двата начина на осъществяване на га-
зовата обмяна – чрез цялата повърхност на тялото 
и чрез дихателни органи. Той поставя на учени-
ците задача да наблюдават дихателните органи 
на животните, представени на фигури 2., 3., 4. и 
макет на риба. Обяснява устройството на хриле-
те, сравнява външни и вътрешни хриле, изяснява 
значението на дихателните движения при рибите. 
Подчертава, че различното количество кислород 
във високопланинските потоци и в езерата опре-
деля до голяма степен местообитанието на рибите. 
Вниманието на учениците се насочва към тюлен, 
морж и делфин, които дишат атмосференн въздух 
и се прави извод, че не само хрилете са дихател-
ни органи на водните животни. Учителят задава 

нов въпрос, който подтиква петокласниците да 
мислят „Как кислородът достига до всички клет-
ки на тялото, а въглеродният диоксид се изземва 
от тях?“. В хода на беседа се актуализират зна-
нията за транспортната функция на кръвта (при-
помня се ролята Ӝ за осъществяване на връзката 
между органите на храносмилателната система и 
клетките в многоклетъчния организъм), след кое-
то учениците си изясняват защо дихателните ор-
гани на повечето водни животни са много добре 
кръвоснабдени. Часът приключва с попълване на 
някои или на всички задачи в учебната тетрадка и 
с проверка и евентуални корекции и допълнения 
на написаното.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачи в учебника и учебната тетрадка

62. Дишане на животните на 
сушата

Вид на урока
за нови знания

Основна дидактическа цел
разширяване обема на понятието дихателна 

система, затвърдяване и задълбочаване на знани-
ята за процеса дишане

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
• описват процеса дишане при животните
• изясняват значението на дишането за живот-

ните
• описват осъществяването на газова обмяна 

при сухоземни животни
• проследяват по схема процеса дишане при су-

хоземни животни
• определят принадлежност на органи (по 

функция) към дихателна система на сухоземни 
животни

• привеждат примери и групират сухоземни 
животни според дихателните им органи

• проследява усложняването на устройството 
на белите дробове при гръбначните животни

• описват ролята на кръвта за осъществяване 
на връзката между органите на дихателната систе-
ма и клетките в многоклетъчния организъм

• сравняват дихателните органи на водни и су-
хоземни животни

• усвояват умения за извличане на информация 
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от фигури, схеми, научнопопуляр-
на литература и интернет

Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, наблюдение, 

работа с учебника и учебната те-
традка, моделиране, изготвяне и 
представяне на постер или презен-
тация (по желание), ползване на 
интернет

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 144
2. учебна тетрадка – стр. 67
3. необходими материали: таб-

ла, постери и мултимедийни пре-
зентации, интернет

4. ресурси в електронния вари-
ант на учебника 

ресурс вид приложение
Дишане при сухоземните животни информационен онагледяване и надграждане
Алвеоли – устройство и функция видео онагледяване 
С един поглед – бързо, лесно, точно анимирана схема преговор и обобщение 

(работа със схема)
Задача 1. Дишане при сухоземните интерактивна задача самостоятелна работа и контрол
Задача 2. Дишане при животните интерактивна задача самостоятелна работа и контрол
Задача 3. Дихателна система на бозайник интерактивна задача самостоятелна работа и контрол
Задачи: Дишане и дихателна система интерактивна задача самостоятелна работа и контрол
Как и какво пренася кръвта? анимация онагледяване на ролята на кръвта

Методически насоки
Часът започва с проверка на знанията за диша-

нето и дихателните органи на водните животни. 
Учителят обяснява, че и при сухоземните живот-
ни газовата обмяна се осъществява чрез цялата 
повърхност на тялото и чрез дихателни органи. 
Организира наблюдение върху модел или табло, 
отразяващи дихателните органи на насекомите – 
трахеи. Изяснява устройството, местоположение-
то и функцията им, като подчертава, че само при 
насекомите кръвта не доставя на всички клетки 
необходимия кислород. Следва разказ за диша-
нето с бели дробове на някои безгръбначни жи-
вотни. Вниманието на учениците се насочва към 
фигури 3., 4. и 5. в учебника, както и към диха-
телните органи на представените макети на жаба, 
гущер, птица и бозайник. Учениците се насочват 
към извод за постепенното усложняване в ус-
тройството на белите дробове при гръбначните 
животни. Учителят описва дишането с просто ус-
троен бял дроб и кожа при земноводните. Изясня-

ва значението на въздушните мехури, свързани с 
белите дробове на птиците. Най-подробно описва 
устройството на бронхиалното дърво при бозай-
ниците. За да се изясни добре газовата обмяна в 
белите дробове, значението на гъстата мрежа от 
кръвоносни съдове в тях и огромния брой мини-
атюрни алвеоли, най-успешно би било да се на-
блюдава фиг. 6. в учебника и да се прочете на глас 
текста под нея. Прави се извод, че по-активните 
движения на животните изискват повече енергия, 
а това е свързано с по-сложно устроена дихателна 
система. Някои ученици представят изготвени от 
тях модели, постери и презентации, с помощта на 
които се затвърдяват знанията за процеса дишане 
и устройството и функциите на дихателните орга-
ни на животните.

Контрол
 индивидуални отговори, устна проверка на 2 – 3 

ученици, решаване на задачи в учебника и учебна-
та тетрадка, проверка на практичните умения
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Дишане на животните на сушата62

Както животните във водата, така и сухоземните жи-
вотни се нуждаят от кислород за разграждането на хра-
нителните вещества. Те дишат, като приемат кислород 
от въздуха и отделят въглероден диоксид. 

И на сушата има животни, които дишат с повърхността на ця-
лото си тяло. Това са червеи и други дребни безгръбначни жи-
вотни. 

Газовата обмяна на повечето животни се извършва чрез специа-
лизирани дихателни органи – трахеи или бели дробове. Дихател-
ните органи изграждат дихателната система на животните, коя-
то осигурява газовата обмяна между тях и околната среда.

 Дишане с трахеи

С трахеи дишат насекомите, многоножките и кърлежите. Трахеи-
те са силно разклонени тръбички, които образуват сложна мрежа 
в тялото на животните. Те започват с отвори на повърхността на 
тялото. Най-тънките разклонения на тръбичките достигат до всяка 
клетка и я снабдяват с кислород от въздуха (фиг. 1). Навлизането 
на кислород и изнасянето на въглероден диоксид от тялото се из-
вършва чрез дифузия през тънките стени на трахеите. При насеко-
мите кръвта не участва в преноса на газовете.

 Дишане с бели дробове

С бели дробове дишат някои безгръбначни животни – охлюви, 
скорпиони и паяци (фиг. 2). Белите дробове са специализирани ор-
гани за газова обмяна на сухоземните гръбначни животни – въз-
растните земноводни, влечугите, птиците и бозайниците. 

Белите дробове представляват две удължени образувания, кои-
то имат различно устройство при отделните групи животни. Те са 
богато снабдени с кръв и са свързани с външната среда чрез възду-
хоносни пътища – бронхи и трахея.

Фиг. 2. Дишане с бял дроб при охлюв

Фиг. 3. Дишане с бял дроб и кожа 
при земноводните

Белите дробове на земноводните (жаби, дъждовник) са просто 
устроени и наподобяват две удължени торбички. Кислородът, кой-
то те приемат, не е достатъчен за организма, затова земноводните 
дишат и с кожата си (фиг. 3). Кожата на земноводните е тънка, има 
много кръвоносни съдове и винаги е влажна.

Фиг. 1. Дишане с трахеи при насеко-
мите

трахеи

бял дроб
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При влечугите (гущери, змии, крокодили и костенурки) белите 
дробове са по-добре развити и имат по-голяма повърхност.

Птиците имат сложно устроени бели дробове, които са свърза-
ни с въздушни мехури. Въздушните мехури подпомагат активната 
газова обмяна и осигуряването на много енергия, необходима при 
летенето (фиг. 4).

При бозайниците белите дробове са големи и са съставени от 
различен брой дялове (фиг. 5). В тях има система от въздухонос-
ни тръбички, които се стесняват и разклоняват подобно клоните 
на дърво. Образува се така нареченото бронхиално дърво,  чиито 
разклонения завършват с многобройни малки мехурчета – алве оли. 
Алвеолите увеличават значително вътрешната повърхност на бе-
лите дробове. Те са обвити в гъста мрежа от кръвоносни съдове, 
през които става газовата обмяна. Кръвта поема кислород от алве-
олите, пренася го до всяка клетка и връща въглеродния диоксид до 
белите дробове (фиг. 6).

Колкото по-активно се движат животните, толкова по-добре са 
развити белите им дробове. Това позволява поемането на повече 
кислород, по-бързото разграждане на хранителните вещества и от-
делянето на повече енергия.

Помислете и отговорете:
1. Припомнете си пет сухоземни животни, които сте видели 

днес, и назовете дихателните им органи.
2. Сравнете устройството на белите дробове на гръбначните 

животни.
3. Защо хрилете и белите дробове имат голяма повърхност и са 

богато кръвоснабдени?

Фиг. 5. Дихателна система на бозайник. Обмяната на газове се извършва в бе-
лите дробове. Трахеята и бронхите са пътищата, по които вдишваният въздух се 
придвижва до белите дробове, а издишваният въздух ги напуска

Фиг. 6. Алвеоли, обвити в гъста капи-
лярна мрежа. При вдишване въздухът 
изпълва алвеолите. Кислородът изли-
за от тях, преминава през стените на 
капилярите и попада в кръвта. Тя го 
разнася до всички клетки. Отделеният 
от тях въглероден диоксид достига по 
обратния път до алвеолите. При из-
дишване той се изхвърля извън тялото 

Въздушните мехури на пти-
ците служат и за олекотяване 
на тялото при полет, както и за 
предпазване от прегряване.

Нещо повече

трахея

бронхи

капиляри

алвеоли

Фиг. 4. Дихателни органи при птици-
те – бял дроб и въздушни мехури

бели дробове

  Вече научихте

� Животните на сушата 
дишат с повърхността на 
цялото си тяло или с ди-
хателни органи – трахеи 
и бели дробове. 

� Дихателната система из-
пълнява две дейности – 
пренася въздух от едно 
място до друго в тялото 
и извършва обмяната на 
кислород и въглероден 
диоксид между кръвта и 
клетките.
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63. ОТДЕЛЯНЕ. 
Отделяне при 
растенията и 
животните

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
отделяне, отделителни органи, 

отделителна система

Основна дидактическа цел
формиране на понятията отде-

ляне, отделителни органи и отдели-
телна система

Задачи 
Учениците трябва да знаят и могат да
• дефинират процеса отделяне
– назовават вещества, които се отделят при 

растения и животни
• сравняват отделянето при растения и животни
• описват наблюдения от жизнения си опит
• описват процеса отделяне при животните
• проследяват по схема отделянето при животни
• определят принадлежност на органи (по функ-

ция) към отделителна система при животните
• определят значението на процеса отделяне за 

живота на организмите
• описват ролята на кръвта за осъществяване 

на връзката между клетките в гръбначните живот-
ни и органите на отделителната система

• усвояват умения за извличане на информация 
от фигури и схеми

Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, наблюдение, работа с учебника 

и учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси: 
1. учебник – стр. 146
2. учебна тетрадка – стр. 68
3. необходими материали: табла, постери и 

мултимедийни презентации, интернет
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение
Отделяне – задача видео онагледяване 
С един поглед – бър-
зо, лесно, точно

анимира-
на схема

обобщение (работа 
със схема)

Отделяне при расте-
нията и животните

инфор-
мацио-
нен

надграждане на нови 
знания и самостоя-
телна работа 

Как  работят бъб-
речните каналчета?

анима-
ция

онагледяване и са-
мостоятелна работа 

Методически насоки
Часът започва с фронтална беседа и устна про-

верка на 2 – 3 ученици. Учителят въвежда новата 
тема, дефинира процеса отделяне и приканва учени-
ците към обяснение на необходимостта от този про-
цес. Те описват наблюдения от жизнения си опит и 
усвояват нови знания за процеса отделяне при рас-
тенията от разказа на учителя, чрез наблюдение на 
фиг. 1. в учебника и от рубриката „Нещо повече“. 
С разказ учителят въвежда новата информация за 
процеса отделяне при различни групи животни. Той 
организира наблюдение върху макети и/или табла, 
отразяващи отделителните органи на насекомо, 
жаба, гущер, птица и бозайник. Дефинира отдели-
телна система и назовава отделителните органи. Из-
яснява функцията на бъбреците да образуват урина 
и функцията на останалите отделителни органи да 
провеждат и отвеждат извън тялото урината. В края 
на часа се прави заключение, че животът е невъзмо-
жен както без приемането на вещества от околната 
среда (чрез процесите хранене и дишане), така и без 
отделянето на вещества в нея. Учениците установя-
ват и приликата в осъществяването на връзка между 
клетките в многоклетъчните животни и храносмила-
телните, дихателните и отделителните органи – чрез 
кръвта. За затвърдяване на новите знания учениците 
отговарят на въпросите след урока. Те решават за-
дачите в учебната тетрадка, а при недостиг от време 
продължават попълването Ӝ вкъщи.

Контрол
индивидуални отговори, решаване на задачи в 

учебника и учебната тетрадка
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63 ОТДЕЛЯНЕ   Отделяне при растенията и животните

При процесите хранене и дишане в клетките се образу-
ват вещества, които са ненужни и дори вредни за организ-
мите. Ако тези вещества не се изнасят от тялото, то ще 
загине. Организмите отделят и вещества, които са в по-го-
леми количества от необходимите им, например вода.

 Какви вещества отделят растенията?

Растенията нямат отделителни органи. През устицата по листата 
си те отделят газообразни вещества: водни пари, въглероден диок-
сид и кислород (виж фиг. 3 на стр. 133). Растенията отделят малко 
въглероден диоксид и вода, тъй като използват по-голямата част 
от тях при фотосинтезата за изграждане на хранителни вещества. 
Растенията отделят повечето от образувания кислород, а използват 
за дишането си малко количество от него. Излишъкът от вода се от-
деля от растенията по два начина – чрез изпарение и като капчици 
по листата (фиг. 1).

Фиг. 1. Отделяне на вода, когато въздухът е много влажен 

Отделянето е основен жизнен процес, чрез който организмите се осво-
бождават от непотребни и вредни вещества. 

Някои непотребни вещества се натрупват в клетките на листата 
под формата на кристали. Когато листата увяхнат, тези вещества се 
отстраняват чрез листопад. При бора, елата и смърча листата окап-
ват целогодишно и неедновременно. Затова в иглолистните гори 
под дърветата винаги има опадали игловидни листа, а клоните на 
дърветата никога не са голи. При широколистните дървета (дъб, 
бук, топола, бреза) листопадът настъпва през есента и всички листа 
падат за кратко време. 

 Как животните отделят непотребни и вредни 
  вещества?

Отделянето при животните се извършва чрез отделителни ор-
гани. При безгръбначните животни те са много разнообразни. При 
дъждовния червей например непотребните вещества се изхвърлят 
на повърхността на тялото чрез тънки извити тръбички. През еди-

Много растения отделят в 
цветовете си сладък нектар, 
привличащ насекомите, които 
ги опрашват. Има и растения, 
отделящи приятно ухаещи 
етерични масла (роза, здра-
вец, мента, лавандула), млечен 
сок (глухарче) и смоли (бор, 
ела, смърч).

Кучетата нямат потни жле-
зи. Когато е топло, чрез учесте-
но дишане те отделят вода и се 
предпазват от прегряване.

Нещо повече

смърч).
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ния край на всяка тръбичка от вътрешността на тялото навлизат 
ненужни вещества, а през другия Ӝ край те се отделят във външната 
среда. Отделителните органи на насекомите са снопчета от тънки 
дълги тръбички – малпигиеви тръбички (фиг. 2). Единият им край 
е между вътрешните органи в коремчето, а другият край се отваря 
в червото. През стените на малпигиевите тръбички от кръвта се 
извличат вредните течни вещества. Те постъпват в червото, което 
ги изхвърля извън тялото.

При гръбначните животни непотребните и вредни за организма 
вещества се пренасят чрез кръвта до отделителните органи. От там 
те се отделят в околната среда под формата на урина. 

Органите, чрез които се образува и отделя урина, изграждат 
отделителната система. 

При различните групи гръбначни животни се наблюдава голямо 
разнообразие в устройството на отделителните органи. Въпреки 
това дейността им е сходна: в бъбреците се образува урина, а чрез 
пикочопроводните пътища тя се отвежда извън тялото. Бъбреците 
са богато кръвоснабдени, тъй като в тях преминаващата кръв се 
пречиства от отпадъчните вещества. Пикочопроводните органи са: 
пикочопроводи, пикочен мехур и пикочен канал. При земноводни-
те, влечугите и птиците има клоака – общ отвор на отделителна-
та, храносмилателната и половата система. Отделителната система 
на бозайниците е най-сложно устроена (фиг. 3).

Освен чрез органите на отделителната система животните от-
делят непотребни вещества и през кожата си. Чрез потта на бо-
зайниците например се изхвърлят вода и разтворени в нея вредни 
вещества.

Помислете и отговорете:
1. По какво си приличат и по какво се различават отделянето 

при растенията и отделянето при животните?
2. Сравнете отделителните органи на дъждовния червей и на 

пчелата.
3. Къде се образува урината при гръбначните животни? 
4. Чрез кои органи урината се изхвърля извън тялото?

Фиг. 3. Отделителна система на бозайник. Образуваната в двата бъбрека урина 
преминава в два пикочопровода, които я отнасят до пикочния мехур. От там чрез 
пикочния канал урината се изхвърля навън.

Фиг. 2. Отделителни органи на насе-
комо

малпигиеви 
тръбички

вещества.

бъбрек
пикочопровод

пикочен 
канал

пикочен 
мехур

  Вече научихте
отделяне
отделителни органи
отделителна система

� Животът е невъзможен 
както без приемането 
на вещества от околната 
среда (хранене, дишане), 
така и без отделяне на 
вещества в нея.

� Отделянето е процес, 
при който организмите 
се освобождават от не-
потребни вещества. 

� Растенията нямат отдели-
телни органи. Те изхвър-
лят вещества през усти-
цата и чрез листата си. 

� При животните отделя-
нето се извършва чрез 
различни отделителни 
органи.

малпигиеви
тръбички
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64. Хранене, дишане 
и отделяне на 
многоклетъчните 
организми

Вид на урока
обобщение

Основна дидактическа цел
обобщаване и затвърдяване на 

знанията за процесите хранене, ди-
шане и отделяне при растенията и 
при животните

Задачи
Учениците трябва да знаят и мо-

гат да
• сравняват процесите хранене, дишане и отде-

ляне при растенията и при животните
• изясняват връзката между процесите хране-

не, дишане и отделяне
• дефинират обмяна на веществата
• проследяват по схеми процесите хранене, ди-

шане и отделяне
• усъвършенстват уменията си за извличане на 

информация от фигури, схеми и таблици
• работят в екип

Методи на преподаване и учене
беседа, наблюдение, работа с учебника и с 

учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 148
2. учебна тетрадка – стр. 69 – 70
3. необходими материали: табла на хра-

нителни вериги, схеми в учебника, учебна те-
традка, листчета с по една написана дума (са-
мостойно хранене, фотосинтеза, несамостойно 
хранене, храносмилане, механично храносмилане, 
химично храносмилане, уста, хранопровод, сто-
мах, черва, анус, клоака, устица, хриле, трахеи, 
трахея, бял дроб, малпигиеви тръбички, бъбреци, 
пикочопроводи, пикочен мехур, пикочен канал,  
табла, постери и мултимедийни презентации, 
интернет

4. ресурси в електронния вариант на учебника 
ресурс

Схема на фотосинтезата
Схема на дишане
Опит на Пристли
Любопитни факти за животните
Задача 1. Дихателни органи – сравнение

Методически насоки
Обобщителният урок започва с беседа, в хода 

на която учениците дефинират трите процеса: хра-
нене, дишане и отделяне. Актуализация на знанията 
за изучени понятия, органи на растения и животни, 
както и за техни функции може да се осъществи 
чрез следната игра: Учителят раздава на всеки от 
класа листче с написана дума. Ученикът трябва да 
обясни думата така, че класът да може да я отгатне. 
Например ученикът казва „орган на храносмилател-
ната система, който провежда храната от устата до 
стомаха“ и учениците трябва да назоват „хранопро-
вод“. При друг вариант на играта учениците може 
да се разделят в два отбора, ученик от единия отбор 
да задава въпрос на другия отбор и двата отбора да 
редуват въпросите се един към друг. Часът продъл-
жава с въвеждането на ново понятие – обмяна на 
веществата. Учителят подчертава, че обмяна на ве-
ществата се извършва както във всички организми, 
така и във всички клетки. Насочва беседата към 
доказване на взаимовръзката между организмите и 
значението на хранителните вериги. Следва работа 
с учебника – наблюдение и анализ на схемата от стр. 
148, с което се актуализират и затвърдят знанията 
за значението на растенията за живота на планетата, 
за процеса фотосинтеза и за Слънцето като първо-
източник на енергия. Учениците систематизират и 
обобщават знанията си за процесите хранене, диша-
не и отделяне, като използват схемите на стр. 149 
на учебника. Чрез тях те сравняват протичането на 
трите процеса при растенията и животните, осмис-
лят същността и значението им. Часът приключва с 
решаване на задачите в учебната тетрадка.

Контрол: индивидуални отговори, решаване 
на задачи в учебника и учебната тетрадка

148

Основните жизнени процеси са свързани помежду си. Особено 
силна е връзката между храненето, дишането и отделянето. Чрез 
тях организмите приемат от околната среда необходимите им ве-
щества и енергия, а отделят вредни, ненужни и излишни вещества. 

Единството на трите процеса – хранене, дишане и отделяне, се 
нарича обмяна на веществата.
Обмяна на веществата се извършва във всички организми. 
Обмяна на веществата се извършва във всички клетки.
Организмите в природата зависят едни от други. Благодарение 
на растенията и на хранителните вериги всички организми си 
осигуряват градивни вещества и енергия. Растенията имат само-
стойно хранене, а животните се хранят несамостойно (фиг. 1). 
Организмите използват пряко или непряко слънчева енергия. 

ЕЕддин
ннааарич

ОООррган
ннааа ра
оосссигу
сстттойн

Храненето и дишането осигуряват на организмите енергия. Ор-
ганизмите използват енергията за извършване на основните жизне-
ни процеси. Част от енергията се превръща в топлина и се отделя 
от тялото.

В многоклетъчните организми органите и системите работят 
съвместно и осигуряват обмяната на веществата. В резултат на 
процесите хранене и дишане се образуват вещества, които са не-
потребни и вредни за организмите. Те се отделят в околната сре-
да и така се осигурява нормалната дейност на всички органи. При 
повечето животни това е възможно благодарение на кръвта, която 
пренася вещества от едно място на друго в тялото. Кръвта доставя 
на всички клетки хранителни вещества, кислород, вода, минерални 
соли, витамини. Тя приема от клетките въглероден диоксид, вред-
ни, непотребни и излишни вещества.

Фиг. 1. Хранителна верига. По хранителната верига се пренасят вещества и енергия

Обобщение

64 Хранене, дишане и отделяне на многоклетъчните организми

ООбобщени

Слънцето е източник на 
светлинна енергия, която се 
използва от растенията.

При фотосинтезата те я 
превръщат в енергия на хра-
нителните вещества и я скла-
дират в клетките си.

Животните използват не пряко слънчева-
та енергия. Те приемат готови хранителни 
вещества, в които е „складирана“ енергия.

а) Растенията винаги са в началото на 
хранителните вериги. Те извър шват 
фотосинтеза, като използват веще-
ства от неживата природа и сами из-
граждат необходимите им хранител-
ни вещества

б) Растителноядните животни си 
набавят хранителни вещества от 
растенията, с които се хранят

в) Месоядните животни си набавят храни-
телни вещества, като изяждат други жи-
вотни

дират в клетките си.

и 
.

Обобщение

149

уста

храно-
провод

стомах

черва

заден 
отвор

(анус или 
клоака)

САМОСТОЙНО НЕСАМОСТОЙНО

ХРАНЕНЕ

механична
преработка

химична
преработка

фотосинтеза
приемане 
на храна

изхвърляне
на 

непотребни 
вещества 

във 
външната 

среда

всмукване
на храни-
телните

вещества

храно-
смилане

нос

трахея

бронхи

бели
дробове

ДИШАНЕ

чрез 
повърхността 

на тялото
чрез 

устица

РАСТЕНИЯТА ДИШАТ

чрез 
повърхността 

на тялото

чрез 
дихателни 

органи

хриле

ЖИВОТНИТЕ ДИШАТ

трахеи

бели дробовехри

ахеи

бъбреци

пикочо-
проводи

пикочен 
мехур

пикочен
канал

пикочен 
отвор
или 

клоака

ОТДЕЛЯНЕ

газообразни 
вещества

непотребни 
вещества

РАСТЕНИЯТА ОТДЕЛЯТ

тънки 
извити 

тръбички
малпигиеви
тръбички

ЖИВОТНИТЕ ОТДЕЛЯТ НЕПОТРЕБНИ ВЕЩЕСТВА
ЧРЕЗ ОТДЕЛИТЕЛНИ ОРГАНИ

бъбреци

въглероден 
диоксид

кислородводни пàри кристали

листопад

бреци

пад
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Хранене, дишане и отделяне на 
многоклетъчните организми

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 150
2. ресурси в електронния вариант на учебника 
– могат да се използват ресурсите, включени 

в преговаряните уроци в темата по преценка на 
учителя 

ресурс приложение

Задача 1. Сравнете процеса дишане 
при растенията и животните

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. Сравнете дишането и 
храненето на растенията 

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 3. Устройство на микроскоп самостоятелна 
работа и контрол

Задача 4. Микроскопски препарати самостоятелна 
работа и контрол

Задача 5. Устройство на същинско-
ядрена клетка

самостоятелна 
работа и контрол

65. Храна и хранене на човека
Вид на урока
за нови знания

Основна дидактическа цел
затвърдяване на понятията хранителни веще-

ства и хранителни продукти

Задачи
Учениците трябва да знаят и мо-

гат да
• изясняват значението на хра-

ната за човешкия организъм
• назовават трите групи храни-

телни вещества 
• изясняват значението на бел-

тъците, въглехидратите и мазнини-
те за човешкия организъм

• изброяват хранителни проду-
кти от растителени и от животински 
произход, които съдържат много 
белтъци, въглехидрати и мазнини

• назовават хранителни съставки 
• изясняват значението на хра-

нителните съставки

• илюстрират с примери състава на различни 
хранителни продукти

• доказват необходимостта от разнообразна 
храна за здравето на човека

• разчитат схеми и правят изводи
• определят храненето на човека като несамо-

стойно

Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, работа с учебника, работа с 

електронен вариант на учебника

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 154
2. учебна тетрадка – стр. 71
3. необходими материали: табла, постери и 

мултимедийни презентации
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс приложение

Жизнени процеси при 
човека (стр. № 153) онагледяване и обобщение

Храна и хранене на 
човека самостоятелна работа 

Хранителни вещества 
– задача

самостоятелна работа и кон-
трол

С един поглед – бързо, 
лесно, точно

преговор и обобщение 
(работа със схема)

Хранителната стой-
ност на храната

онагледяване, надграждане и 
самостоятелна работа
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Храна и хранене на човека65

Човекът има несамостойно хранене. Той приема с хра-
ната готови хранителни вещества, които са образувани 
от растенията и животните. 

Нещо повече
Витамин С се съдържа във 

всички плодове и зеленчуци, а 
най-много – в шипките, черве-
ните чушки, доматите, зелето, 
ягодите, лимоните и портока-
лите. Той укрепва защитните 
сили на организма.

В тялото на човека всеки-
дневно умират милиони кож-
ни, кръвни и нервни клетки и 
се образува приблизително съ-
щия брой клетки. При децата и 
подрастващите броят на нови-
те клетки е по-голям от броя на 
умиращите клетки.

Фиг. 1. Значение на храната  Какво е значението на храната за човека?

Тялото ни расте и се развива нормално, когато приема разно-
образна храна. Храната доставя богати на енергия вещества – бел-
тъци, мазнини и въглехидрати, а освен тях и вода, минерални соли 
и витамини. Едни от приетите вещества се използват като градивен 
материал, а други са източник на енергия за тялото (фиг. 1). Хората, 
които извършват тежък физически труд и които спортуват активно, 
се нуждаят от повече храна, защото изразходват повече енергия. 

 Хранителни продукти и хранителни вещества

Хората използват хранителни продукти от растителен и от жи-
вотински произход: хляб, сирене, месо, брашно, ориз, яйца. Те съ-
държат три групи хранителни вещества – белтъци, мазнини и въ-
глехидрати, които имат различно значение за организма (фиг. 2). 
Някои хранителни продукти се състоят само от едно хранително 
вещество – например захарта е въглехидрат, а олиото – мазнина. 
Други хранителни продукти съдържат всички хранителни веще-
ства – например млякото, яйцата, орехите.

Хранителните вещества 
са градивен материал за тялото.

Благодарение на тях непрекъснато се 
образуват нови клетки. Тялото расте и 
подменя остарелите си клетки с нови.

Хранителните вещества 
са  източник на енергия.

Те осигуряват движенията на тялото и 
постоянната му температура. Правят въз-
можна работата на всички органи.
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Мазнините са най-богати на 
енергия. Те участват в из-
граждането на клетките и са 
резерв на енергия.
Богати на мазнини са масло-
то, месото, колбасите, ядки-
те, яйцата.

ХРАНИТЕЛНИ 
ВЕЩЕСТВА

Белтъците се използват 
най-вече за изграждане 
на тялото.
Богати на белтъци са фа-
сулът, лещата, млякото, 
сиренето, месото, яйцата, 
рибата. 

са най-богати на 
участват в из-

на клетките и са

ХРАНИТЕЛНИ 
ВЕЩЕСТВА

ваватт
ане 

ффаа-
то, 
та, 

Въглехидратите са основ-
ният източник на енергия, 
тъй като се разграждат лес-
но и бързо.
Богати на въглехидрати са 
тестените и захарните изде-
лия, плодовете, зеленчуци-
те, медът.

  Хранителни съставки

Освен от хранителни вещества, тялото ни се нуждае и от вода, 
минерални соли и витамини. Водата трябва да е около литър и по-
ловина на ден, а витамините и минералите – в минимални коли-
чества. При недостига или липсата им в храната човек се чувства 
отпаднал и лесно се разболява.

Водата е около 2/3 от масата на човешкото тяло. Част от нея се 
приема с храната – с млякото и напитките, с плодовете и зеленчу-
ците. Водата е жизненонеобходима, за да разтваря много от веще-
ствата и да ги пренася до всяка клетка. При изпарението на вода от 
тялото то се охлажда и запазва постоянната си температура. 

Минералите се доставят с храната и участват в изграждането на 
някои структури. Калцият и фосфорът са необходими за костите и 
зъбите, желязото – за преноса на кислород от кръвта. 

Витамините са вещества, които са жизненоважни за здравето 
на човека. Най-много витамини има в пресните плодове и зеленчу-
ци, яйцата, млякото и черния дроб.

Фиг. 2. Значение на хранителните вещества. От 
най-много белтъци се нуждаят подрастващите, а 
от най-много въглехидрати – хората на физичес-
кия труд и спортистите. Храната на старите хора 
трябва да е по-бедна на мазнини

Потърсете на опаковките 
на различни хранителни про-
дукти какви количества бел-
тъци, въглехидрати и маз-
нини съдържат. Групирайте 
хранителните продукти, като 
ги запишете в три колонки 
според това на кои хранител-
ни вещества са богати.

Енергията, която доста-
вят хранителните продукти, 
се отбелязва с калории или 
джаули за 100 g продукт. 
Кои от хранителните про-
дукти, закупени от вас през 
седмицата, са най-богати и 
кои са най-бедни на енергия?

Направете у дома

Помислете и отговорете:
1. Какво е значението на: а) храната; б) белтъците; в) въглехи-

дратите; г) мазнините?
2. Избройте хранителни продукти от растителен и от живо-

тински произход, които съдържат много белтъци, мазнини и 
въг лехидрати.

3. Припомнете си хранителните продукти, от които се е състо-
яло менюто ви вчера. Кои от хранителните вещества преоб-
ладават в него?

  Вече научихте

� За да е здрав човешки-
ят организъм, трябва да 
при ема достатъчно и раз-
нообразна храна, която 
съдържа всички необхо-
дими за тялото вещества.
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Методически насоки 
Урокът започва с актуализация на знания-

та на учениците за процеса хранене и видовете 
хранене – самостойно и несамостойно. Учителят 
изисква от учениците да причислят човека към 
групата на несамостойнохранещите се организми 
според вида на храната (растителноядни, месояд-
ни, всеядни). Насочва вниманието им към фиг. 1. 
в учебника и ги включва в беседа за изясняване 
значението на храната за човешкия организъм. 
Учениците стигат до извода – храната е източник 
на градивен материал и на енергия. Учителят дава 
информация за значението на трите вида храни-
телни вещества – белтъци, въглехидрати и мазни-
ни, както и за количественото им съдържание в 
различни хранителни продукти. Изисква от учени-
ците да посочат примери за хранителни продукти, 
които преобладаващо съдържат един или друг вид 
хранителни вещества. Учениците описват различ-
ни наблюдения от жизнения си опит. Следва бе-
седа за различните видове хранителни продукти и 
тяхното съдържание. Учениците работят по зада-
чи 1., 2. и 3. в учебната тетрадка, за да затвърдят 
знанията си за съдържанието на храната, значе-
нието Ӝ, както и за функциите на отделните хра-
нителни вещества в организма. При решаване на 
задачите те си помагат, като наблюдават и извли-
чат информация от фиг. 2. в учебника. След като 
се увери, че учениците са усвоили знания за хра-
ната и разпознават основните групи хранителни 
вещества, учителят назовава и изяснява значение-
то на останалите съставки на храната – вода, ми-
нерални соли, витамини. Насочва вниманието на 
учениците към задача 4. в учебната тетрадка, чрез 
която цели затвърдяване на знанията. Възлага за 
домашна работа задачата от рубри-
ката „Направете у дома“ – стр. 155.

Контрол: устна проверка на 
индивидуални отговори, решаване 
на задачи от учебника и учебната 
тетрадка

66. Храносмилателна система 
на човека

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
храносмилателни органи и храносмилателна 

система на човек

Основна дидактическа цел
разширяване и затвърдяване на понятието 

хранене; формиране на понятията храносмилане, 
храносмилателни органи и храносмилателна сис-
тема на човека

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
• дефинират храносмилателни органи и храно-

смилателна система на човека
• изброяват храносмилетални органи на човека 
• проследяват на изображение или модел по-

следователност от органите, изграждащи храно-
смилателната система на човека

• описват и проследяват по схема процеса хра-
носмилане при човека

• дефинират процесите механично храносми-
лане, химично храносмилане и всмукване

• сравняват процесите механично и химично 
смилане на храната по дадени критерии

• изяснява значението на процесите меха-
нично храносмилане, химично храносмилане и 
всмук ване

• описват устройството на храносмилателните 
органи
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Храносмилателна система на човека66

Органите, които са свързани с процесите хранене и храно-
смилане, изграждат храносмилателната система на човека. 
Те са: уста, устна кухина, хранопровод, стомах, храносмила-
телни жлези, тънко и дебело черво (фиг. 1).

 Функция на храносмилателните органи

Отделената за 24 часа слюн-
ка е около литър и зависи от 
вида и количеството на храната.

Черният дроб е най-голяма-
та жлеза и тежи около 1,5 kg. 
Той е „пречиствателна стан-
ция“, тъй като в него кръвта се 
освобождава от вредни, дори 
отровни вещества. 

Нещо повече

Храносмилателните органи извършват следни-
те дейности:
 приемат хранителни продукти
 смилат храната
 придвижват приетата и смляна храна
 изхвърлят хранителните отпадъци

Храната осигурява градивни частици и енергия 
на човешкия организъм. За да могат хранителните 
вещества да достигнат до всеки орган в тялото, хра-
ната трябва първо да бъде смляна, а после и пре-
несена до всички клетки. Ето защо в тялото ни се 
извършват три процеса: механично храносмилане, 
химично храносмилане и всмукване. 

Както при животните, така и при човека прера-
ботката на храната започва в устата с раздробява-
нето Ӝ на малки части – механично храносмилане. 
Смилането продължава с разграждането на тези 
частички до молекули, които вече може да се из-
ползват от клетките. Тази преработка на храната и 
превръщането Ӝ в хранителна каша се извършва с 
помощта на храносмилателни сокове и се нарича 
химично храносмилане. Храносмилателните со-
кове в човешкото тяло са слюнка, стомашен сок, 
чревен сок, жлъчка и сок от задстомашната жле-
за. И накрая чрез процеса всмукване молекулите 
на разградените белтъци, въглехидрати и мазнини 
попадат в кръвта, чрез която достигат до всички 
клетки.

ХХрХрран
ттеее дей

пр
см
пр
из

 Устройство на храносмилателната система

Устата е началната част на храносмилателната система. От нея 
храната навлиза в устната кухина, където се намират зъбите, ези-
кът и слюнчените жлези. Зъбите на децата са 20 на брой и се нари-
чат млечни. Те започват да се сменят на около 6-годишна възраст 
от постоянните зъби, които са 32. Зъбите имат различна форма и 

Фиг. 1. Храносмилателна система на 
човека. Храносмилателни сокове се 
образуват в храносмилателните жле-
зи: слюнчени, стомашни, чревни, че-
рен дроб и задстомашна жлеза

анусанус

устна 
кухина

слюнчени 
жлези

хранопровод

черен дроб

стомах

тънко черво
дебело черво
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големина, тъй като изпълняват различна дейност (фиг. 2 и фиг. 3). 
Езикът е мускулест орган, който участва в размесването на храната 
със слюнката, дъвченето и преглъщането Ӝ. Той има голямо зна-
чение за усещането на вкуса на храната и за говора. Слюнчените 
жлези отделят слюнка, която подпомага храносмилането в устата. 

Помислете и отговорете:
1. Избройте органите на храносмилателната система на чо-

века.
2. В кои храносмилателни органи се образуват храносмила-

телни сокове? 
3. Сравнете процесите механично храносмилане, химично 

храносмилане и всмукване, като отговорите на въпросите: 
а) къде се извършват 
б) какво е значението им

Нещо повече
Зъбната корона е покрита с 

най-твърдото вещество в тяло-
то ни – зъбния емайл. Когато 
той се разруши, в зъба се поя-
вява дупчица – кариес. Тогава 
при пиене на студена течност и 
консумиране на сладко усеща-
ме болка, защото те достигат 
до нервите във вътрешността 
на зъба.

Фиг. 2. Видове зъби. Резците служат за отхапване на храната, а кучешките 
зъби – за разкъсването Ӝ. Предкътниците и кътниците имат по-голяма и равна 
повърхност, което подпомага раздробяването на храната

Фиг. 3. Устройство на зъб. Над вене-
ца се вижда само най-горната част на 
зъба – зъбна корона. Долната част – 
коренът, се намира във венеца и че-
люстта и може да е 3 пъти по-дълъг от 
коронатаСдъвканата храна се преглъща, преминава през гълтача и попа-

да в хранопровода. Хранопроводът прилича на тръба, която отвеж-
да храната до стомаха. 

Стомахът е кух орган в горната лява част на корема. Храната 
престоява в стомаха от половин до 6 – 7 часа. Тя се смесва със сто-
машен сок, втечнява се и продължава пътя си към тънкото черво.

Тънкото черво има много извивки и дължина 6 – 7 м. Стени-
те му са в постоянно движение и така храната се смесва с храно-
смилателни сокове, които се отделят от него, от черния дроб и от 
задстомашната жлеза. Тънкото черво играе основна роля в храно-
смилането, тъй като там храната се преработва окончателно. От 
смляната храна се извличат полезните за човека белтъци, въглехи-
драти и мазнини, които са разградени до молекули, а също вода и 
витамини. Веществата преминават през стената на червото в кръв-
та и чрез нея се разнасят до всички части на тялото.

Остатъците от храната преминават от тънкото в дебелото чер-
во. Те са ненужни и вредни за организма, поради което се изхвър-
лят от тялото през ануса.

резци

кучешки зъб

предкътници

кътници

корона

корен
емайл

кръвоносни 
съдове

нерви

венец

  Вече научихте

� Храносмилателните ор-
гани извършват механич-
на и химична преработка 
на храната. Благодарение 
на това хранителните ве-
щества може да се усвоя-
ват от всички клетки. 

� Кръвта осигурява връз-
ката между храносмила-
телната система и всички 
клетки на тялото.
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• изясняват функцията на храносмилателните 
органи

• определят принадлежност на органи (по 
функция) към храносмилателната система

• изясняват значението на кръвта за осигурява-
нето на връзката между храносмилателната систе-
ма и клетките в човешкия организъм

• назовават храносмилателните жлези в човеш-
кото тяло

• обясняват различието в устройството на зъ-
бите като резултат от различната им дейност

• установява общото и различното между хра-
ненето на растенията, животните и човека

Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, наблюдение, мултимедийна 

презентация, работа с учебника и учебната те-
традка

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 156
2. учебна тетрадка – стр. 72
3. необходими материали: табла, постери и 

мултимедийни презентации, макети на храно-
смилателна система и зъб 

4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение

Задача 1. Храно-
смилателна система 
(жлези)

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

Задача 2. Какво 
знаете за зъбите – 
задача

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

Храносмилателна 
система на човека – 
задача

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна ра-
бота и контрол

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

анимира-
на схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

Органи на храно-
смилателна система

анима-
ция

онагледяване и са-
мостоятелна работа

Методически насоки 
Чрез беседа учителят проверява усвоените 

знания за значението на храната, за хранителните 
вещества, хранителните продукти и хранителни-
те съставки. Учениците сравняват значението на 
белтъците, въглехидратите и мазнините. Прави 

се проверка на поставената предишния час задача 
учениците да потърсят на опаковките на различни 
хранителни продукти какви количества белтъци, 
въглехидрати и мазнини се съдържат. Хранител-
ните продукти се групират на такива, които оси-
гуряват повече градивен материал за тялото, и та-
кива, които осигуряват повече енергия. Сравняват 
се потребностите от белтъци, въглехидрати и маз-
нини за подрастващите, за хората на физическия 
труд и за старите хора. Беседата продължава със 
сравнение на храненето на растенията (самостой-
но) и храненето на животните (несамостойно). 
Актуализират се вече усвоени знания за храно-
смилането на животните, за храносмилателните 
им органи и за дейността на всеки от тях. С разказ 
учителят въвежда новата информация. Той изя-
снява работата на храносмилателните органи на 
човека и как се извършва преработката на храна-
та. Учениците установяват приликите в хранене-
то и храносмилането на животните и човека. Учи-
телят организира наблюдение върху модел или 
табло, отразяващи органите на храносмилателна-
та система. Обучаваните уточняват топографията 
на храносмилателните органи. Учителят насочва 
вниманието към фигура 2. и фигура 3. в учебни-
ка. Той изяснява устройството на зъб и връзката 
между устройството и функцията на различните 
зъби. Разглеждайки последователно устройството 
и дейността на всички храносмилателни органи, 
учителят формира понятието храносмилателна 
система на човека, разширява и затвърдява по-
нятието хранене. В хода на урока учениците за-
писват плана на урока в тетрадките си. Те работят 
самостоятелно по задача 1., задача 2. и задача 3., 
след което се прави проверка с цел допълнение 
или коригиране на написаното. Задача 4. и задача 
5. са подходящи за групова работа на учениците, 
при което те сравняват механичното и химичното 
храносмилане и подчертават ролята на кръвта за 
пренасянето на хранителни вещества до всички 
части на тялото. При недостиг на време изпълне-
нието на тези задачи може да остане за домашна 
работа или да се проведе в началото на следващия 
час. Чрез работата в учебните тетрадки се затвър-
дяват новоусвоените от учениците знания.

Контрол
индивидуални отговори, устно изпитване на 

2 – 3 ученици, решаване на задачи в учебника и 
учебната тетрадка. 
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67. Хигиена на 
храненето на човека

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
здравословно хранене, режим на 

хра нене, хигиенни правила при хранене

Основна дидактическа цел
затвърдяване на понятията храна, 

хранителни вещества
Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
– изброяват хигиенни правила при 

хранене
– аргументират необходимостта от спазването 

на хигиенни правила
– обясняват кои навици при храненето са вредни 
– изясняват последствията от вредните навици
– знаят последствията от нелекувани заболява-

ния на зъбите
– аргументират необходимостта от храненето 

с разнообразни хранителни продукти
– изясняват какво е пълноценно хранене 
– дават примери за  здравословен хранителен 

режим
– назовават фактори, с които трябва да е съо-

бразен хранителния режим
– разпознават наличието на различните храни-

телни вещества (белтъци, въглехидрати, мазнини) 
в състава на храната

Методи на преподаване и учене: разказ, бе-
седа, работа с учебника, дискусия, работа с елек-
тронен вариант на учебника

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 158
2. учебна тетрадка - стр. 73
3. необходими материали: табла, мултиме-

дийни презентации
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс приложение
Бактериите около 
нас

обогатяване и надграждане на 
знания/самостоятелна работа 

Задача 1. Бактерии 
и хигиена на човека

самостоятелна работа и кон-
трол

С един поглед – 
бързо, лесно, точно

преговор и обобщение 
(работа със схема)

Методически насоки
Урокът започва с актуализация на знанията на 

учениците за състава на храната и етапите на сми-
лането Ӝ в храносмилателната система. След това 
учителят раздава на учениците схема с храносми-
лателната система на човек, като учениците тряб-
ва да означат органите Ӝ за няколко минути. След 
като събере индивидуалните отговори на учени-
ците, учителят демонстрира на дъската табло (или 
на екран) устройството на храносмилателната 
система и по желание ученик показва и назовава 
храносмилателните органи от изображението. 

Урокът продължава с изясняване на понятието 
здравословно хранене, като се обяснява значение-
то на всеки от съставните му елементи – разно-
образна храна, спазване на хигиенни правила и 
спазване на хранителен режим. Провежда се дис-
кусия за необходимостта от разнообразно хране-
не. Редовното консумиране на плодове и зеленчу-
ци се аргументира със съдържанието на различни 
витамини в тях, както и на вещества, чрез които 
се подобрява работата на храносмилателните ор-
гани. Обясняват се рисковете от еднообразното 
хранене – затлъстяване, недохранване, авитами-
нози и др.

Учителят организира работа с учебника. На 
стр. 158 учениците се запознават с хигиенните 
правила и необходимостта от тяхното спазване. 
В хода на работа учителят изяснява до кои забо-
лявания могат да доведат неспазването на хиги-
енните правила, вредните навици и забавянето на 
лечението на зъбите. За да се затвърдят знанията 
за хигиената на храненето, учениците решават са-
мостоятелно задачи 1. и 2. от учебната тетрадка. 
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Хигиена на храненето на човека67

Храната, която човек употребява, и начинът, по който 
я приема, влияят много върху здравето му. Правилното и 
здравословно хранене осигурява най-добри условия за рас-
тежа, развитието, работоспособността и дълголетието 
на хората.

 Как да се храним здравословно

Правила и съвети за храненето Защо да ги спазваме
1. Яжте бавно и сдъвквайте добре всяка 

хапка, преди да я преглътнете.
Добре сдъвканата храна се смила по-лесно от храносмила-
телните сокове. Стомахът не се претоварва.

2. Не приемайте едновременно гореща 
храна и студена напитка. Така ще предпазите зъбите си от разрушаване.

3. Не прекалявайте с чипса, шоколада, га-
зираните подсладени напитки и тесте-
ните закуски.

Те внасят много излишни мазнини и въглехидрати в тялото.

4. Подбирайте храни, бедни на мазнини. 
Предпочитайте мазнини от растителен 
произход.

Приетите в повече мазнини се натрупват под кожата и тяло-
то затлъстява. Животинските мазнини увеличават риска от 
много болести.

5. По време на хранене не четете, не гле-
дайте телевизия, не водете неприятни 
разговори.

Заети с други дейности, може да изядете повече храна, от-
колкото е нужно. Храненето в спокойна обстановка е усло-
вие за доброто Ӝ усвояване.

6. Не преяждайте и не пазете диети.
Преяждането води до затлъстяване, а то от своя страна – до 
редица болести. Спазването на диети и недохранването са 
особено опасни за подрастващите.

7. Приемайте около 1,5 L вода на ден. Без вода животът е невъзможен за повече от 3 – 4 дни.
8. Не говорете с пълна уста. Не консу-

мирайте храна и не пийте течности в 
легнало положение.

Храната може да премине вместо в хранопровода в трахеята.

спазване на 
хигиенни правила 

на поведение

Нито един хранителен продукт не може да достави на тялото 
всички вещества, които са му необходими. Затова трябва да из-
ползваме разнообразна храна, която съдържа различни хранителни 
продукти от растителен и от животински произход. Приемането Ӝ 
предпазва от затлъстяване и намалява риска от много болести. За 
подрастващите е особено полезно да приемат всеки ден:

 мляко, сирене и яйца, които съдържат много белтъци
 пресни плодове и зеленчуци, които са богати на витамини и 

минерали (фиг. 1)

 Хигиенни правила и съвети за здравословно 
  хранене

правилно 
хранене

използване на 
разнообразна 

храна

спазване 
режим на 
хранене

Фиг. 1. За да е пълноценно хранене-
то ни, трябва да приемаме по-големи 
количества от едни храни и по-малки 
количества от други храни. Това значи 
умерено използване на захар, сол, пър-
жени и мазни храни

+ +
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 Режим на хранене – защо е необходим и с какво 
 трябва да е съобразен

Начинът, по който се разпределя и приема храната през деня, се 
нарича режим на хранене.

Режимът на хранене трябва да е съобразен с физическата ак-
тивност и с възрастта на хората. Възрастните хора обикновено се 
хранят 3 пъти на ден, а малките деца и учениците трябва да прие-
мат храна 4 или 5 пъти дневно. Най-добре е, ако това става по едно 
и също време, защото смилането на храната се улеснява. Децата 
трябва да се хранят по-често, защото стомахът им поема по-мал-
ко храна. Освен това те растат и се нуждаят от повече енергия и 
градивни вещества. Храненето късно вечер преди сън натоварва 
храносмилателните органи и сънят става неспокоен.

ВНИМАНИЕ! Неспазването на лична хигиена, вредните хра-
нителни навици и някои вещества може да увредят храносми-
лателните органи.
Ако не мием редовно зъбите си, между тях остават хранител-

ни частици, в които се развиват бактерии. Те образуват киселини, 
разрушаващи емайла на зъбите, и се появява кариес (фиг. 2). Ло-
шата хигиена при съхраняването и приготвянето на храната може 
да предизвика болестта хепатит А, която неслучайно е наречена 
болест на мръсните ръце (фиг. 3). Редовното приемане на алкохол 
е много вредно за черния дроб и стомаха. Алкохолът затруднява 
смилането на храната и всмукването Ӝ в 
тънкото черво. Недостатъчното количество 
плодове и зеленчуци води до недостиг на 
витамини и различни заболявания.

ВВВННИ
ннииите
ллааате

Нещо повече
При лекуване на зъбен ка-

риес увредената част на зъба се 
премахва и се замества с дру-
го вещество – зъбът се плом-
бира. Ако лечението започне 
твърде късно, вътрешността 
на зъба се уврежда и може да 
се наложи изваждането му.

Фиг. 2. Стадии в развитието на ка-
риес. Развалените зъби са опасни за 
здравето. Те са резервоар на бакте-
рии и отделените от тях отрови мо-
гат да увредят сърцето, бъбреците и 
ставите

Фиг. 3. По кожата ни има многобройни и 
разнообразни бактерии, които само чакат 
благоприятни условия, за да се развият 

Помислете и отговорете:
1. Какво значение има: 
 а) разнообразната храна;  б) спазването на хранителен режим?
2. Избройте вредни хранителни навици и изяснете последици-

те от тях.
3. Обяснете защо трябва:

а) преди хранене да измиваме старателно ръцете си с вода и 
сапун, да мием добре плодовете и зеленчуците 
б) след всяко хранене да изплакваме устата си с вода, а сутрин 
и вечер да мием зъбите си продължително с четка и паста.

4. Ако сте стоматолог, как ще убедите пациентите да посещават 
кабинета ви два пъти годишно за профилактичен прег лед?

 Изследователски задачи: 
5. Проучете седмичното меню на училищния стол. Запише-

те в тетрадките си в три колонки ястията, богати на бел-
тъци, мазнини и въглехидрати. 

6. Проучете асортимента на училищния бюфет. Запишете в 
две колонки здравословните и нездравословните храни.

  Вече научихте
здравословно хранене

 За опазването и укрепване-
то на здравето ни от голямо 
значение са:

� пълноценното хранене
� съответствието между ко-

ли чеството на приетата хра-
на и енергийните нужди на 
организма

� режимът на хранене
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След приключване на самостоятелната работа 
учителят проверява верността на изпълнението 
на задачите, като посочва ученици, които да про-
четат задачите си. 

Учителят провокира мисленето на учениците, 
като насочва вниманието им към нуждите от хра-
на и различни хранителни вещества на хората от 
различни възрасти, като акцентира върху енер-
гийните им нужди. Изяснява какво е режим на 
хранене, с какво трябва да е съобразен режимът 
и защо трябва да се спазва. Възлага задача 3. от 
учебната тетрадка за самостоятелна работа в час 
или при липса на време – за домашно вкъщи.

В края на часа учителят разделя учениците на 
групи и им поставя за домашно изследователските 
задачи 5. и 6. от учебника – стр. 159. Заедно с тези 
задачи учителят осъществява и предварителна 
подготовка за следващия семинарен урок – Здра-
вословно хранене.

Контрол
• писмена проверка върху устройство на хра-

носмилателна система на човек 
• устна проверка на изпълнението на задачите 

в учебната тетрадка

68. Здравословно хранене
Вид на урока
семинар

Основна дидактическа цел
затвърждаване на понятието здравословно 

хранене

Задачи
Учениците трябва да знаят и мо-

гат да
• изброяват фактори, влияещи 

благоприятно върху храносмила-
телната система и здравето на чо-
века

• изброяват фактори, влияещи 
неблагоприятно върху храносми-
лателната система и здравето на 
човека

• дискутират правила за здраво-
словно хранене и превенция на уст-
ната хигиена

• търсят и представят информа-
ция от различни източници

– изразяват мнение, обсъждат и дискутират 
влиянието на различни фактори върху храносми-
лателната система

– прилагат знанията си при помагане вкъщи за 
изготвяне на здравословно дневно меню

– работят в екип, като изготвят постери и пре-
зентации

– усъвършенстват уменията си за диалогично 
общуване

– развиват умения за изготвяне на презентации 
с програмата Power Point 

Методи на преподаване и учене: беседа, на-
блюдение, представяне на мултимедийна презен-
тации и постери, работа с учебника и учебната 
тетрадка

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 160
2. учебна тетрадка – стр. 74
3. необходими материали: постери и мулти-

медийни презентации
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение

Работен 
лист 17

бланка 
(лист) за 
работа на 
ученика

улеснява организацията 
на учебния час; за порт-
фолио

Задачи: Здра-
вословно хра-
нене

интерактив-
ни задачи

самостоятелна работа и 
контрол

Индекс на те-
лесната маса анимация

обогатяване и над-
граждане на знания/
самостоятелна работа

160

Здравословно хранене68

Семинар

    В този час:

• ще задълбочите знания-
та си
• след това ще можете да 
ги прилагате при съставя-
нето на  дневното си меню.

Начинът на живот и спазването на определени хигиенни 
правила са много важни за здравето на човека. До голяма 
степен то зависи от дейността на храносмилателните му 
органи и от правилното хранене.

Вие вече знаете как е устроена храносмилателната ви 
система и някои препоръки за здравословно хранене. 

 Предварителна подготовка

Подгответе се за семинарния урок по предварително зададения 
план. Изберете как ще се представите – чрез устно изложение, с 
постер или презентация. Работете самостоятелно или в групи. Из-
ползвайте посочената от учителя ви литература, намерете допълни-
телни материали в интернет.

 План на семинара

1. Кое хранене е здравословно?
2. Защо трябва да приемаме разнообразна храна:
а) хранителни продукти, които използваме като градивен мате-

риал за тялото
б) хранителни продукти, които са основният ни източник на 

енергия
в) хранителни продукти, които ни доставят най-много енергия 
г) значение на водата и осигуряване на достатъчното Ӝ количе-

ство
д) значение на витамините
3. С какво трябва да е съобразено правилното хранене:
а) с възрастта на хората
б) с физическата им активност
в) със здравословното им състояние
4. Ще трябва ли да променя нещо в начина си на хранене или в 

хранителния си режим?

Този  урок изисква 
по-продължителна 

предварителна подготовка

4. Ще
хранител

161

  Примерни теми

1. Колко белтъци, въглехидрати, мазнини и калории се съдържат 
в най-често използваните хранителни продукти?

2. Колко калории изразходваме при различни дейности?
3. Витамините – важна съставка на храната (хранител-

ни продук ти, богати на витамини; значение на вита-
мините; болести, причинени от недостиг на някои 
витамини).

4. Болести, свързани с неправилно хранене (ди-
абет, анорексия, високо кръвно налягане, рак, сър-
дечен инфаркт).

5. С какво е опасно наднорменото тегло?
6. Препоръки за дневно меню.
7. Как да избягваме прекомерната употреба на 

захар:
а) кои храни се препоръчват, кои да не се употре-

бяват често и кои съдържат прекомерно много захар
б) „скритата“ захар на някои храни (каква инфор-

мация носят опаковките на хранителните продукти, които 
купуваме)

8. Как да избягваме прекомерната употреба на мазнини:
а) храни, бедни на мазнини
б) храни, богати на мазнини
в) „скритите“ мазнини в някои храни

9. Как да избягваме прекомерната употреба на сол.
10. Болести, причинени от лоша хигиена (дизентерия, салмоне-

лоза, хепатит А, опаразитяване с глисти и тении).
11. Здравословно ли е храненето на 

вегетарианците и на веганите?
12. Пирамида на здравослов-

ното хранене (основни групи хра-
ни и в какво съотношение да са те 
във всекидневното ни меню).

ВИТАМИНИ

 Вече мога  
 
� да прилагам правила 

за здравословно днев-
но меню

� да помагам вкъщи при 
съставянето на здраво-
словно меню

А, опаразитяване с глисти и тении).
ловно ли е храненето на 
е и на веганите?
да на здравослов-
основни групи хра-
отношение да са те
ното ни меню).
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Методически насоки
Предварително учителят е разпределил учени-

ците в екипи и е възложил задачите по изготвяне 
на постери и презентации, като ползва темите от 
урока. 

Часът започва с кратка беседа по плана на се-
минара, представен на стр. 160. Затвърдяват се 
знанията за здравословно хранене; групите хра-
нителни вещества и значението им; значението на 
водата и витамините и с какво трябва да е съо-
бразено правилното хранене. Приканват се уче-
ниците да споделят дали трябва да променят нещо 
в начина си на хранене и в хранителния си режим.

Започва представянето на постери и презен-
тации. Тъй като едва ли ще са засегнати всички 
примерни теми, учителят организира беседа по ос-
таналите. Много важно е той да подчертае необхо-
димостта от прочитане на етикетите на хранител-
ните продукти, които се купуват. Вниманието на 
учениците се насочва към наличието на „скрити“ 
въглехидрати и мазнини в хранителните продукти. 
Препоръчва им се как да избягват прекомерните 
количества захар, сол и мазнини и се аргументира 
опасността от тях. Може да се проведе дискусия за 
храненето на вегетарианците и на веганите, като 
се обоснове разликата между двете. 

Учебното съдържание се допълва с информа-
ция за пирамидата на здравословното хранене. На 
учениците се поставя задача да я изобразят в те-
традките си, като отразят в нея основните групи 
храни и обяснят от кои групи трябва да се при-
емат повече хранителни продукти и от кои групи 
трябва да се приемат по-малко.

Контрол
индивидуални отговори, пред-

ставяне на постери и презентации, 
подготвени самостоятелно от един 
ученик или от екип ученици

69. Дишане и дихателна 
система на човека

Вид на урока
за нови знания

Нови понятия
дихателни органи и дихателна система на човек

Основна дидактическа цел
разширяване и затвърдяване на понятията ди-

шане и обмяна на газовете; формиране на поняти-
ята дихателни органи и дихателна система на чо-
века, усвояване на знания за значението на кръвта 
като преносител на кислород и въглероден диоксид

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да
• дефинират дихателни органи и дихателна сис-

тема на човека
• изброяват дихателни органи на човека 
• да проследяват на изображение или модел по-

следователността на органите, изграждащи диха-
телната система на човека

• описват и проследяват по схема процеса ди-
шане при човека

• да дефинират обмяната на газове в белите 
дробове и в клетките

• равняват обмяната на газовете по зададени 
критерии

• да изясняват значението на процесите вдиш-
ване и издишване

• да описват устройството на дихателните ор-
гани
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Органите, които са свързани с процеса дишане, изграж-
дат дихателната система на човека. Те са: нос, носна ку-
хина, гълтач, гръклян, дихателна тръба (трахея), бронхи и 
бели дробове (фиг. 1).

 Функция на дихателните органи 

Дихателните органи извършват следните 
дейности:
 при вдишване приемат атмосферен въз-

дух, богат на кислород
 провеждат въздух от околната среда до 

белите дробове и обратно
 осигуряват обмяната на кислород и въгле-

роден диоксид в белите дробове
 при издишване отделят с въздуха образу-

вания непотребен въглероден диоксид

  Значение на дишането за човека

Човекът диша кислородно. Приетият от 
въздуха кислород се пренася до всички клет-
ки в тялото чрез кръвта. Кислородът участва в 
разграждането на хранителните вещества, при 
което се отделят енергия, въглероден диоксид и 
други непотребни вещества.

  Устройство на дихателната система

Носът е началната част на дихателната система. През него 
въздухът навлиза в носната кухина. Носната кухина е покрита с 
влажна лигавица. При преминаването на въздуха през нея той се 
затопля, овлажнява и пречиства от прах и микроби. Чрез специални 
клетки в носната кухина ние възприемаме различни миризми.

Въздухът продължава пътя си през гълтача и гръкляна. Гръкля-
нът е в горната част на трахеята. При преглъщането на храна той 
се затваря от хрущялно капаче, което не позволява на храната да 
попадне в дихателната тръба. Гръклянът е орган, който участва в 
гласообразуването. В него се намират гласни струни, които треп-
тят и така се получават звуците.

Трахеята е тръба, която се намира пред хранопровода. Тя е дъл-
га около 12 cm и е изградена от хрущяли. Краят на трахеята се раз-
клонява на два главни бронха. Те навлизат в левия и в десния бял 
дроб и се разклоняват на все повече и по-тесни бронхи. 

Белите дробове са разположени и защитени в гръдния кош. Те 
съдържат огромен брой бронхи, в краищата на които има струпани 

ДДиихааателлниитте органи
деейнноостти:

пррри вддишшване пр
дууух, ббоггатт нна кислор

пррроввежжддат въздух
беелиитте ддрооббове и обр

осссигууряявват обмян
роодеенн диоокссид в бели

пррри иизддиишване от
вааниияя ннепоттребен въ

Фиг. 1. Носът, носната кухина, гъл-
тачът, гръклянът, дихателната тръба 
и бронхите са дихателни пътища – те 
провеждат въздуха. В белите дробове 
се извършва обмяната на кислород и 
въглероден диоксид между организма 
и околната среда

носна кухина

трахея

гълтач
гръклян

бронхи

бели 
дробове
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като грозд мехурчета – алвеоли. Алвеолите са милиони на брой, 
имат микроскопични размери и са изпълнени с въздух. 

При вдишване в алвеолите навлиза въздух. Кислородът от него 
прониква в тънките кръвоносни съдове и кръвта го разнася до вся-
ка клетка. Въглеродният диоксид се движи в обратна посока – кръв-
та го поема от клетките и го пренася до алвеолите в белите дробо-
ве. От там при издишване въглеродният диоксид напуска тялото 
(фиг. 2). Всяка минута човек вдишва и издишва 16 – 20 пъти, при 
което приема и отделя 6 – 8 литра въздух. 

Помислете и отговорете:
1. Назовете органите на дихателната система на човека.
2. Кои от дихателните органи провеждат въздуха? А в кои се 

извършва обмяната на кислород и въглероден диоксид? 
3. Защо не трябва да говорим с пълна уста?
4. Защо алвеолите могат да се оприличат с листата на дърве-

тата? Сравнете ги по брой, обща повърхност и обмяна на 
газове (фиг. 3).

5. Обяснете защо:
а) кислородът в издишания въздух е с  по-малко, отколко-
то във вдишания въздух
б) въглеродният диоксид в издишания въздух е 130 пъти по-
вече, отколкото във вдишания въздух

При физически усилия не-
обходимостта от кислород се 
увеличава.  Например когато 
тичаме, ни трябва около 20 
пъти повече кислород, откол-
кото когато спим.

Кихането и кашлянето са за-
щитни реакции, с които от ди-
хателните пътища се отстраня-
ват дразнещи вещества: прах, 
цветен прашец, слуз, храна.

Около гълтача се намират 
органи със защитна функция – 
сливици. Те ни предпазват от 
бактерии и вируси, които са 
попаднали в тялото ни при ди-
шането.

Нещо повече

Помолете някого да пре-
мери пулса ви и да преброи 
колко пъти в минута вдиш-
вате и издишвате. Направе-
те 15 клякания и нека отно-
во измерят пулса ви и броя 
на дихателните движения. 
Сравнете данните преди и 
след физическото натовар-
ване и обяснете разликите.

Направете у дома

Фиг. 3. Може да оприличим трахеята на 
дънера на едно дърво, двата главни брон-
ха – на два клона, а стесняващите се брон-
хи – на клончета

Фиг. 2. Алвеолите са обвити в мрежа от 
най-тесните кръвоносни съдове – капиля-
рите. Обмяната на кислород и въглероден 
диоксид се извършва чрез дифузия. Про-
цесът се осъществява през тънките стени 
на алвеолите и капилярите, които са из-
градени от по един слой клетки 

капиляр

кислород
въглероден диоксид

кап

алвеоли
бронхи

кръвоносни 
съдове

  Вече научихте

� Чрез дихателните органи 
ние приемаме атмосфе-
рен кислород и отделя-
ме въглероден диоксид в 
околната среда. 

� Процесът дишане снаб-
дява организма с необ-
ходимата му енергия.

� Кръвта осигурява връз-
ката между дихателната 
система и всички клетки 
на тялото.
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• да изясняват функцията на дихателните ор-
гани

• определят принадлежност на органи (по 
функция) към дихателната система

• да изясняват значението на кръвта за осигу-
ряването на връзката между дихателната система 
и клетките в човешкия организъм

• да установяват общото и различното в диша-
нето на растенията, животните и човека

Методи на преподаване и учене: разказ, бе-
седа, наблюдение, работа с учебника и учебната 
тетрадка

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 162
2. учебна тетрадка – стр. 75
3. необходими материали: табло, макети на 

дихателна система и бял дроб
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение

Задача 1. Дихател-
на система

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна рабо-
та и контрол

Задача 2. Дихател-
на система

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна рабо-
та и контрол

Алвеоли – устрой-
ство и функция видео онагледява

С един поглед – 
бързо, лесно, 
точно

анимира-
на схема

преговор и обобще-
ние 
(работа със схема)

Разгледайте диха-
телната система анимация

обогатяване и над-
граждане на знания/
самостоятелна ра-
бота

Как и какво прена-
ся кръвта? анимация

обогатяване и над-
граждане на знания/
самостоятелна ра-
бота

Обмяна на газове анимация
обогатяване и над-
граждане на знания/
самостоятелна ра-
бота

Методически насоки
Урокът започва с актуализация на знанията на 

учениците за процеса дишане и дихателна система 
на животните. Учителят чрез беседа проверява до 
каква степен са усвоени знанията за дишане и ди-
хателна система на животните, като акцентира на 
дихателната система на бозайниците.

Актуализират се вече усвоени знания за диша-
нето на животните, за устройството на дихателни-
те органи на бозайниците и за дейността на всеки 
от тях. С разказ учителят въвежда новата инфор-
мация за дихателната система на човек. Изясня-
ва функциите на дихателните органи на човека и 
как се извършва газовата обмяна в белите дробо-
ве. Учениците установяват прилики в дишането 
и дихателната система на животните и човека. 
Учителят организира наблюдение върху модел 
или табло, отразяващи органите на дихателната 
система. Обучаваните уточняват топографията на 
дихателните органи. Учителят насочва внимание-
то върху фигура 1. от учебника. Разглеждайки по-
следователно устройството и дейността на всички 
дихателни органи, учителят формира понятието 
дихателна система на човека, разширява и затвър-
дява понятието дишане. В хода на урока учени-
ците записват плана на урока в тетрадките си. Те 
работят самостоятелно по задача 1., задача 2. и за-
дача 3., след което се прави проверка с цел допъл-
нение или коригиране на написаното. Задача 4. е 
подходяща за групова работа на учениците, при 
което те сравняват алвеолите от белите дробове 
с листата на растенията по зададени критерии. 
Чрез работата в учебните тетрадки се затвърдя-
ват новоусвоените от учениците знания. Учителят 
възлага за домашно изпълнението на задачата от 
рубриката „Направете у дома“. 

Контрол
индивидуални отговори, устно изпитване на 

2 – 3 ученици, решаване на задачи в учебника и 
учебната тетрадка 
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70. Хигиена на 
дишането на човека

Вид на урока
за нови знания
Основна дидактическа цел
усвояване на знания за вредата 

от тютюнопушеното и влиянието 
на замърсения въздух върху диха-
телните органи

Задачи
Учениците трябва да знаят и мо-

гат да
• аргументират вредата от тю-

тюнопушенето и замърсеността на 
въздуха върху човешкия организъм

• прилагат правила за превензия на дихателна-
та система

• изброяват фактори, влияещи благоприятно 
върху дихателната система

• изброяват фактори, влияещи неблагоприятно 
върху дихателната система

• прилагат правила за превенция на дихателна-
та система

Методи на преподаване и учене: разказ, бе-
седа, работа с учебника, дискусия, работа с елек-
тронен вариант на учебника

Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 164
2. учебна тетрадка – стр. 76
3. необходими материали: постери и мулти-

медийни презентации
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение

С един поглед – бър-
зо, лесно, точно

аними-
рана 
схема

преговор и обоб-
щение (работа със 
схема)

Методически насоки 
Урокът започва с актуализация на знанията на 

учениците за устройството на дихателната систе-
ма на човека и функциите на дихателните органи. 
След това учителят раздава на учениците схематич-
но представена дихателна система на човек, като 
учениците трябва да означат органите Ӝ за няколко 
минути. След като събере индивидуалните отгово-
ри на учениците, учителят демонстрира на дъската 
с табло (или на екран) устройството на дихателна-
та система и по желание ученик показва и назовава 
дихателните органи от изображението. Акцентира 

се върху значението на голямата вътрешна повърх-
ност на алвеолите за обмяната на газовете.

Урокът продължава с беседа за значението на 
дишането за организма. Провежда се дискусия за 
необходимостта от чист и свеж въздух в средата, 
в която живеем и работим.

Учителят организира работа с учебника. На стр. 
164 учениците се запознават с хигиенните правила 
и съвети за опазване и укрепване на дихателната 
система, както и с необходимостта от спазването 
им. Изяснява се значението на чистия въздух, както 
и влиянието на замърсения въздух върху дихател-
ната система. Изброяват се най-честите замърси-
тели на въздуха в населените места. Посочват се 
мерки за опазване чистотата на въздуха.

В хода на работа учителят акцентира върху 
вредния навик – тютюнопушене. Провежда се 
беседа за влиянието на тютюневия дим върху 
здравето. Ако учителят предварително е възло-
жил, възможно е ученик или група от ученици да 
представят презентация на тема за вредата от тю-
тюнопушенето.

За да се затвърдят на знанията, учениците ре-
шават самостоятелно задачи 1., 2. и 4. от учебната 
тетрадка. След приключване на самостоятелната 
работа учителят проверява верността на изпълне-
нието на задачите, като посочва ученици, които да 
прочетат задачите си. 

Възлага задачи 3. и 5. от учебната тетрадка за 
домашно.

Контрол: 
• писмена проверка върху устройство на диха-

телната система на човек; 
• устна проверка на изпълнението на задачите 

в учебната тетрадка.
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Работата на всички органи и системи зависи от енерги-
ята, която им се доставя. Ако дихателната система рабо-
ти добре и осигурява на организма повече кислород, човек се 
чувства бодър и пълен с енергия.

За укрепване на дихателната система голямо значение имат чис-
тият въздух, спортуването и туризмът (фиг. 1). Благодарение 
на тях хората стават по-устойчиви на заболявания. Дихателните им 
органи се развиват правилно, обемът на белите дробове нараства, 
а дишането става по-дълбоко. Особено полезни са плуването, бяга-
нето и дихателната гимнастика.

Хигиенни правила и съвети Защо да ги спазваме
1. Редовно проветрявайте жилищата си и класни-

те стаи. През лятото спете на отворен прозо-
рец, а през зимата – в добре проветрена стая.

В затворените помещения въглеродният ди-
оксид и бактериите във въздуха се увелича-
ват. Това води до умора и главоболие.

2. Почиствайте домашния прах с прахосмукачка 
и влажна кърпа.

Прахът полепва върху алвеолите и затруд-
нява обмяната на газове.

3. Вървете добре изправени, стойте правилно на 
чина.

Така не само ще се предпазите от гръбначни 
изкривявания, но и ще имате добре развити 
гръден кош и бели дробове.

4. Не пушете и не стойте в задимени помещения. Тютюневият дим е вреден както за пушачите, 
така и за непушачите около тях.

5. При кихане и кашляне закривайте с ръка уста-
та си.

С пръските на слюнката се отделят много ми-
кроби, които се пренасят от въздуха и могат 
да заразят други хора.

Важно за укрепване на дихателната система

Тютюнопушенето е най-разпространеният вреден навик 
на хората. То уврежда целия организъм и най-вече дихателната 
и кръвоносната система. Цигареният дим съдържа около 4000 хи-
мични вещества, много от които са отровни (фиг. 2). Най-вредни за 
здравето са никотинът и катраните. Никотинът повишава кръвно-
то налягане, уврежда мозъка и сърцето. Катраните свиват брон-
хите и причиняват ракови заболявания. 

Тютюнопушенето е особено вредно за децата, бременните жени 
и хората, които са почнали да пушат преди 15-годишна възраст. В 
много страни, както и в България, пушенето на обществени места 
е забранено. 

Ако не започнете да пушите, след вре-
ме няма да ви се наложи да се откажете 
от този вреден навик.

АААкко н
мммее ня
ооттт то

Фиг. 2. Когато човек вдишва цигарен дим, вред-
ните вещества навлизат от белите дробове в 
кръвта. Чрез нея за 20 – 30 секунди те достигат 
до всички органи и нарушават дейността им

Фиг. 1. Екскурзиите в планината, раз-
ходките в парка и край морето осигу-
ряват чист въздух и укрепват здравето

Пушенето вреди 

сериозно на вас 

и на другите 
около вас

Внимание!
Тютюнопушенето намаля-
ва защитните сили на ор-
ганизма. То предизвиква 
тежки заболявания: белод-
робен рак, туберкулоза, ас-
тма, възпаления на гръкля-
на, трахеята и бронхите.
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Помислете и отговорете:
1. Защо трябва:

а) да дишаме през носа, а не през устата
б) всекидневно да се разхождаме на чист въздух
в) често да се проветряват помещенията, в които се събират 
много хора

2. Потърсете и запишете в тетрадките си какви предупрежде-
ния за вредата от цигарите има върху кутиите им.

3. Какви хигиенни правила на поведение трябва да спазвате, за 
да бъдат здрави дихателните ви органи?

4. Предложете заглавия на плакатите.

Замърсеният въздух вреди на дихателните органи. Основни за-
мърсители на въздуха са вредните газове и прах, които се отделят 
при изгарянето на горивата (фиг. 3). Те предизвикват дразнене на 
гърлото, сълзене на очите, главоболие и умора. В по-големи коли-
чества затрудняват дишането, водят до възпаление на дихателните 
органи, алергии и астматични пристъпи. 

За опазване на въздуха от замърсяване над комините на заво-
дите и в автомобилите се поставят специални филтри. Те улавят 
твърдите частици и обезвреждат вредните газове. Както знаете, 
растенията обогатяват въздуха с кислород. Ето защо в градовете 
се създават паркове, край пътищата и около заводите се засаждат 
дървета (фиг. 4).

Нещо повече
Дихателните органи, които 

пренасят въздуха, имат лига-
вица с многобройни микроско-
пични власинки. Те трептят и 
изхвърлят извън тялото при-
етите с въздуха прашинки и 
микроби. Тютюневият дим па-
рализира тези власинки и те не 
могат да защитават тялото ни.

Повечето от пушачите 
се пристрастяват към ни-
котина и дори да искат, им 
е трудно да се откажат от 
цигарите. Проведете ин-
тервю сред ваши близки, 
които пушат. Запитайте ги 
защо пушат; знаят ли какви 
са последиците за здравето 
им; искат ли да се откажат 
от пушенето и правили ли 
са опити за това.

Направете у дома

Фиг. 4. Въздухът на пар-
ковете съдържа прибли-
зително 3 пъти по-малко 
прах и 200 пъти по-мал-
ко бактерии, отколкото 
въздухът на градските 
улици 

Фиг. 3. Фабриките, за-
водите и автомобилите 
са най-честите замър-
сители на атмосферата

� Замърсеният въздух и 
тютюнопушенето са глав-
ните врагове на диха тел-
ната система. 

� За опазването и укреп-
ването на здравето ни от 
голямо значение са раз-
ходките на открито, спор-
туването и туризмът.

  Вече научихте
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71. Отделяне и 
отделителна система 
на човека

Вид на урока: 
за нови знания

Нови понятия
отделителни органи и отдели-

телна система на човек

Основна дидактическа цел
разширяване и затвърждаване 

на понятието отделяне; формиране 
на понятията отделителни органи и 
отделителна система на човека

Задачи
Учениците трябва да знаят и могат да:
• дефинират отделителни органи и отделителна 

система на човека
• изброяват отделителните органи на човека 
• проследяват на изображение или модел по-

следователността от органите, изграждащи отде-
лителната система на човека

• изясняват фукциите на отделителните органи
• изясняват процеса на образуване на урина в 

бъбреците
• изясняват значението на процеса отделяне 
• посочват кожата като отделителен орган
• изясняват отделителната функция на белите 

дробове
• изясняват отделителната функция на дебело-

то черво
• описват устройството на отделителните органи
• описват ролята на кръвта за осъществяване 

на връзката между отделителната система и клет-
ките в човешкия организъм 

• сравняват процесите отделяне при животните 
и човека

Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, наблюдение, работа с учебника 

и учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси
учебник, електронен вариант на учебника, 

учебна тетрадка, табло, макети на отделителна 
система и кожа

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 166
2. учебна тетрадка – стр. 77
3 необходими материали: табло, макети на 

отделителна система и кожа 
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение

Задача 1. Дихател-
на система

интерак-
тивна за-
дача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. Дихател-
на система

интерак-
тивна за-
дача

самостоятелна 
работа и контрол

Алвеоли – устрой-
ство и функция видео

С един поглед анимирана 
схема

обобщение 
(работа със схема)

Разгледайте диха-
телната система анимация

обогатяване и над-
граждане на зна-
ния/самостоятелна 
работа

Как и какво прена-
ся кръвта? анимация

обогатяване и над-
граждане на зна-
ния/самостоятелна 
работа

Обмяна на газове анимация
обогатяване и над-
граждане на зна-
ния/самостоятелна 
работа

Методически насоки
Урокът започва с актуализация на знанията на 

учениците за процеса отделяне и за отделителна-
та система на животните. Учителят чрез беседа 
проверява до каква степен са усвоени знанията 
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Отделяне и отделителна система на човека71

Органите, които са свързани с процеса отделяне, из-
граждат отделителната система на човека. Те са: бъбре-
ци, пикочопроводи, пикочен мехур и пикочен канал (фиг. 1).

 Функция на отделителните органи 

Отделителните органи извършват следните дейности:
 извличат непотребните и вредни за организма вещества от 

кръвта
 образуват урина
 събират урината и периодично я изхвърлят във външната 

среда

 Значение на отделянето за човека

Отделянето е основен жизнен процес, чрез който организмът се 
освобождава от ненужни и вредни вещества. Тези вещества са при-
ети с храната или са образувани при дейността на органите. Всички 
клетки отделят непотребни вещества. Те се поемат от кръвта и се 
отнасят до отделителните органи. Ако процесът отделяне прекъс-
не, след няколко дни настъпва смърт.

Освен специализираните отделителни органи и други органи от-
делят непотребни и вредни вещества. Белите дробове например 
отделят въглероден диоксид; дебелото черво – непотребни веще-
ства от храносмилането, а кожата – пот (фиг. 2).

ОООттде
из

ккррръвт
об
съ

ссррреда

Фиг. 1. В бъбреците се образува ури-
на. Тя се изхвърля извън тялото чрез 
пикочните пътища: пикочопроводи, 
пикочен мехур и пикочен канал

Фиг. 2. Кожата на човека участва в от-
делянето на излишната вода, на соли и 
вредни вещества. В кожата има мно-
гобройни потни жлези, които отделят 
600 – 800 mL пот на денонощие

клетки
косъм

кръвоносни 
съдове

потна жлеза

бъбреци

пикочопроводи

пикочен 
мехур

пикочен 
канал
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  Устройство на отделителната система

Бъбреците са основните отделителни органи (фиг. 3). Те са 
разположени в коремната кухина от двете страни на гръбначния 
стълб. Бъбреците имат бобовидна форма. Обвити са в мастна кап-
сула, която ги защитава и предпазва от сътресения. В бъбреците 
има сложна система от каналчета и кръвоносни съдове. В тях непо-
требните и вредни вещества се извличат от кръвта и попадат в ка-
налчетата. Така се образува урина, която е около литър и половина 
за денонощие. Бъбреците действат като филтри, които разпределят 
веществата – връщат полезните в кръвта и така ги задържат в тяло-
то, а отстраняват непотребните с урината.

Фиг. 3. Пререз на бъбрек. Големи кръвоносни съдове доставят на бъб реците 
кръв, която те пречистват.

Помислете и отговорете:
1. Назовете органите на отделителната система на човека и из-

яснете дейността им.
2. Кои други органи отделят непотребни вещества? Какви ве-

щества се отделят всекидневно от тялото ни?
3. Защо подобно на хрилете и белите дробове и бъбреците са 

богато кръвоснабдени?

Урината от бъбреците преминава в два канала – пикочопроводи. 
Те са дълги около 30 cm и се отварят в пикочния мехур.

Пикочният мехур е кух мускулест орган, разположен в таза. 
Той служи като резервоар за събиране на урината и се изпразва 
периодично.

Пикочният канал изнася урината от пикочния мехур извън тя-
лото. При жената пикочният канал е къс и служи само за изхвърля-
не на урината. При мъжа той е по-дълъг и служи за извеждане на 
урината и на семенната течност.

  Вече научихте

� Отделителната система е 
изградена от бъбреци и 
пикочни пътища. 

� Чрез процеса отделяне 
не потребните и вредните 
вещества се изхвърлят 
от тялото.

� Кръвта осигурява връз-
ката между отделителна-
та система и всички клет-
ки на тялото.

Нещо повече

Бъбреците са много богато 
кръвоснабдени. Цялата кръв 
на човека (около 5 – 6 литра) 
преминава през тях на всеки 
5 – 10 минути.

Съставът и количеството 
на отделената пот са различ-
ни. Когато е топло, когато 
спортуваме активно или сме 
болни, тялото ни отделя пове-
че пот.

Бебетата и малките деца не 
могат да контролират отделяне-
то на урина. Около 2 – 3-годиш-
на възраст децата се научават 
да контролират мускула около 
началото на пикоч-
ния канал, което 
не позволява на 
урината да изти-
ча непрекъс-
нато.

Урината съдържа 95% вода 
и 5% минерални соли и орга-
нични вещества. За да се от-
крият някои болести, се прави 
химичен анализ на урината. 

да контролират мускула около 
началото на пикоч-
ния канал, което
не позволява на 
урината да изти-
ча непрекъс-
нато.
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за отделяне и отделителна система на животните, 
като акцентира на отделителната система на бо-
зайниците.

Актуализират се вече усвоени знания за отде-
лянето на животните, за устройството на отдели-
телните органи на бозайниците и за дейността на 
всеки от тях. С разказ учителят въвежда новата 
информация за отделителната система на човека. 
Изяснява функциите на отделителните органи на 
човека и как се извършва образуването на ури-
на в бъбреците. Учениците установяват прилики 
в отделянето и отделителната система на живот-
ните и човека. Учителят организира наблюдение 
върху модел или табло, отразяващи органите на 
отделителната система. Учениците уточняват то-
пографията на отделителните органи. Учителят 
насочва вниманието върху фигура 1., стр. 166. от 
учебника. Разглеждайки последователно устрой-
ството и дейността на всички отделителни органи, 
учителят формира понятието отделителна систе-
ма на човека, разширява и затвърдява понятието 
отделяне. При наблюдение на фигура 2., стр. 166. 
в учебника учителят описва устройството на ко-
жата и нейната отделителна функция. На фиг. 3. 
на стр. 166 в учебника се описва богатото кръво-
снабдяване на бъбреците и се изяснява връзката 
на кръвта с отделителната система.

В хода на урока учениците записват плана на 
урока в тетрадките си. Те работят самостоятелно 
по задача 1., задача 2. и задача 3., след което се 
прави проверка с цел допълнение или коригиране 
на написаното. Задача 4. е подходяща за групова 
работа на учениците, при което те сравняват ор-
ганите хриле, бели дробове и бъбреци по кръвос-
набденост и обясняват наличието на много кръв 
в тях с ролята на кръвта за отдели-
телната, дихателната и храносми-
лателната система. Чрез работата 
в учебните тетрадки се затвърдяват 
новоусвоените от учениците зна-
ния. 

Контрол: индивидуални отго-
вори, устно изпитване на 2 – 3 уче-
ници, решаване на задачи в учебни-
ка и учебната тетрадка 

72. Хигиена на отделянето на 
човека

Вид на урока: 
за нови знания

Основна дидактическа цел
усвояване на хигиенни правила за опазване 

здравето на отделителната система

Задачи 
Учениците трябва да знаят и могат да:
• изброяват фактори, влияещи благоприятно 

върху отделителната система
• изброяват фактори, влияещи неблагоприятно 

върху отделителната система
• прилагат правила за превенция на отделител-

ната система
• аргументират вредата върху отделителна-

та система от прекомерното използване на сол в 
храната

• изясняват ролята на кръвта за транспортира-
нето на лекарства, алкохол и други вредни веще-
ства до отделителната система

• назовават лекарствата, тютюнопушенето и 
нелекуваните зъби като причина за болести на от-
делителната система

• изясняват необходимостта от умерено изла-
гане на слънце

• знаят за вредите от прекомерното излагане на 
тялото на слънце

Методи на преподаване и учене
разказ, беседа, работа с учебника, дискусия, 

работа с електронен вариант на учебника
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Хигиена на отделянето при човека72

Работата на всички органи, чрез които се извършва от-
деляне, има важно значение за живота и здравето на чове-
ка. Изхвърлянето на ненужните и вредните за организма 
вещества спомага за нормалната дейност на всички органи 
и системи.

При спазване на хигиена органите на отделителната система ра-
ботят добре и са предпазени от заболявания.

Хигиенни правила и съвети Защо да ги спазваме
1. Избягвайте солената храна 

и сил ните подправки. Използването им води до увреждане на бъбреците. 

2. Приемайте течности. Пийте око-
ло литър и половина во да на ден.

Водата разтваря много от непотребните вещества и те могат да 
се изхвърлят от тялото. Течностите предпазват от образуване на 
бъбречни камъни.

3. Не пушете и не употребявайте 
ал ко хол.

Никотинът и алкохолът преминават чрез кръвта в бъбреците и ги 
увреждат.

4. Използвайте лекарства само
 по лекарско предписание.

Неправилната и прекомерната употреба на лекарства водят до на-
рушаване на дейността на отделителните органи.

5. Поддържайте тялото чисто. 
Пазете се от простуда. 

Неспазването на лична хигиена често води до заболявания на 
бъбреците и пикочния мехур. Охлаждането на тялото намалява 
устойчивостта срещу заразни болести.

Вредно въздействие върху отделителните органи оказват раз-
лични инфекции и неспазването на лична хигиена (фиг. 1). Често 
възпаляващите се сливици и развалените зъби нарушават нормал-
ната дейност на бъбреците. Това води до увеличаване на вредните 

Фиг. 1. Причини за увреждане на от-
делителните органи

Важно за укрепване на отделителната система
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При слънчевите облъчва-
ния в клетките на кожата се 
образува вещество, което Ӝ 
придава по-тъмен цвят. То 
пречи на слънчевите лъчи да 
проникват в дълбочина и ни 
предпазва от рак на кожата.

Човек може да живее и 
само с един бъбрек, ако други-
ят се отстрани поради сериоз-
но заболяване. Когато и двата 
бъбрека са увредени и не ра-
ботят, животът на болния е за-
страшен. Тогава се извършва 
периодично пречистване на 
кръвта чрез апарат, наречен 
изкуствен бъбрек. 

Работата на бъбреците се 
регулира от мозъка. При страх 
и силни вълнения отделянето 
на урина се увеличава, а при 
силни болки намалява.

Нещо повече

Помислете и отговорете:
1. Посочете вещества, чиято честа употреба трябва да се из-

бягва.
2. Защо трябва да пием около литър и половина вода на ден?
3. Изяснете защо спазването на лична хигиена е условие за 

нормалната дейност на бъбреците и кожата.

Фиг. 2. Слънчевите бани между 12 и 
15 часӚ трябва да се избягват, защо-
то силните слънчеви лъчи увреждат 
кожата

вещества в кръвта и оттам до увреждане на клетките. Неспазване-
то на лична хигиена позволява на болестотворни микроорганизми 
да навлязат през пикочния канал и да предизвикат заболявания на 
пикочния мехур и бъбреците.

Хигиената на отделянето е свързана и с чистотата на кожата. 
Отделените от кожата пот и мастни секрети, както и попадналият 
върху нея прах, създават условия за развитие на микроби и гно-
йни инфекции. Затова кожата трябва да е винаги чиста, къпане-
то и смяната на бельото да са всекидневни. Чистата кожа отделя 

вещество, което унищожава повечето от попадналите 
върху нея микроби. Кожата се закалява чрез въз-

душни, слънчеви и водни бани (фиг. 2).

� Здравословното хранене, 
приемането на достатъч-
но течности и спазването 
на лична хигиена пред-
пазват отделителните ор-
гани от болести.

  Вече научихте
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Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 168
2. учебна тетрадка – стр. 78
3. необходими материали: табло, макети на 

отделителна система и кожа 
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение

Задача 1. Хигие-
на на отделител-
на система

интерактивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

С един поглед 
– бързо, лесно, 
точно

анимирана 
схема

преговор и обоб-
щение 
(работа със схема)

Методически насоки
Урокът започва с актуализация на знанията 

на учениците за устройството на отделителната 
система на човека и функциите на отделителните 
органи. След това учителят раздава на учениците 
схематично представена отделителна система на 
човек, като учениците трябва да означат органите 
Ӝ за няколко минути. След като събере индивиду-
алните отговори на учениците, учителят демон-
стрира на дъската с табло (или на екран) устрой-
ството на отделителната система и по желание 
ученик показва и назовава отделителните органи 
от изображението. 

Учителят организира работа с учебника. На 
стр. 168 учениците се запознават с хигиенните 
правила и съвети за опазване и укрепване на отде-
лителната система, както и от необходимостта от 
спазването им. Изяснява се значението на водата 
за нормалното протичане на процеса отделяне, 
както и влиянието на алкохола, тютюнопушенето 
и безконтролното приемане на лекарства върху 
отделителната система. Провежда се беседа за 
връзката между нелекуваните зъби, възпалените 
сливици и други заболявания, които могат да въз-
препятстват нормалното образуване и отделяне 
на урина.

В хода на работа учителят акцентира върху 
поддържането на личната хигиена на кожата и 
значението на закаляване Ӝ за здравето на човека. 
Ако учителят предварително е възложил, възмож-
но е ученик или група от ученици да представят 
презентация на тема „Ползата и вредата от слън-
чевите бани“.

За да се затвърдят знанията, учениците ре-

шават самостоятелно задачи 1. и 2. от учебната 
тетрадка. След приключване на самостоятелната 
работа учителят проверява верността на изпълне-
нието на задачите, като посочва ученици, които да 
прочетат задачите си. 

Контрол:
• писмена проверка върху устройството на от-

делителната система на човек 
• устна проверка на изпълнението на задачите 

в учебната тетрадка
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73. Хранене, дишане и 
отделяне при човека

Вид на урока: обобщение

Основна дидактическа цел
Ообобщаване и затвърждаване 

на знанията за процесите хранене, 
дишане и отделяне при човека.

Задачи (знания и умения като 
очаквани резултати)

Учениците трябва да знаят и 
могат да:

• сравняват процесите хранене, 
дишане и отделяне при човека и 
при гръбначните животни

• изясняват връзката между процесите хране-
не, дишане и отделяне

• дефинират обмяна на веществата
• изясняват участието на кръвта в процесите 

хранене, дишане и отделяне
• проследяват по схеми процесите хранене, ди-

шане и отделяне
• усъвършенстват уменията си за извличане на 

информация от фигури, схеми и таблици
• работят в екип

Методи на преподаване и учене: беседа, 
наблюдение, работа с учебника и с учебната те-
традка

Учебно-методически ресурси: учебник, 
електронен вариант на учебника, , учебна те-
традка 

Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 170
2. учебна тетрадка - стр. 79
3. необходими материали - схеми и задачи в 

учебника табло, мултимедийни презентации
4. ресурси в електронния вариант на учебника
– могат да се използват ресурсите, включе-

ни в преговаряните уроци в темата  по прецен-
ка на учителя 

Ресурс Вид Приложение
Дихателна и хра-
носмилателна сис-
тема

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 1. Хранене, 
дишане и отделяне 
при човека

интерак-
тивна 
задача

самостоятелна 
работа и контрол

170

Хранене, дишане и отделяне при човека73

Човекът, както всички организми, осъществява обмяна 
на веществата. Той е в неделима връзка с природата, от 
нея приема необходимите му вещества и енергия, в нея от-
деля вредните и ненужните вещества.

Припомнете си най-важното за тази обмяна. За целта 
трябва да можете да отговорите на следните въпроси:
 Как се храни човекът, кои са храносмилателните му ор-
гани и каква дейност изпълняват те?
 Как диша човекът, кои са дихателните му органи и каква 
дейност изпълняват те?
 Какви вещества се отделят от тялото на човека, кои 
са отделителните му органи и каква дейност изпълня-
ват те?
 Каква е ролята на кръвта в обмяната на веществата?

Човекът се храни несамостойно. Храносмилателните му органи 
преработват приетата храна, като я разграждат механично и химич-
но. Градивните частици на хранителните вещества се доставят до 
всяка клетка чрез кръвта. 

Човекът диша кислородно. Чрез дихателните си органи той 
приема кислород от околната среда. С кръвта кислородът достига 
до всички части на тялото. В клетките, с участието на кислород, 
хранителните частици се разграждат до още по-малки размери. Съ-
държащата се в тях енергия се освобождава, при което се отделят 
въглероден диоксид и вода (фиг. 1). 

Човекът отделя непотребни и вредни вещества, вода и въглеро-
ден диоксид. Те се образуват при храненето и дишането на всяка 
клетка. При своето движение кръвта поема тези вещества и ги пре-
нася до органи, които ги изхвърлят от тялото. В бъбреците кръвта 
се освобождава от разтворените във вода непотребни вещества. 
Основна роля в отделянето имат бъбреците и пикочните пътища, 
но отделяне извършват и други органи – кожата, дебелото черво и 
белите дробове.

 Задача 1. Каква дейност изпълнява всеки 
от храносмилателните органи?

а) провеждане на храната от устната кухина до стомаха
б) химично храносмилане
в) приемане на храната и механично храносмилане
г) придвижване на храната от стомаха към дебелото черво
д) всмукване на хранителните вещества в кръвта
е) придвижване на остатъците от храната към ануса
ж) отделяне на храносмилателни сокове
з) отделяне на непотребните и вредните вещества навън от тялото

Обобщение

уста и устна кухина

хранопровод

стомах

храносмилателни жлези

тънко черво

дебело черво

анус

кислород
хранителни
вещества

въглероден
диоксид

вода
непотребни

вещества

енергияклетка

Фиг. 1. Дишането осигурява енергия 
на всички клетки

171

 Задача 2. Отговорeте с ДА или НЕ.
а) Първо се извършва химично разграждане на храната, а пос-

ле – механичното Ӝ раздробяване.
б) Само в стомаха има храносмилателни жлези.
в) Хранителните вещества се разнасят до всички части на тяло-

то чрез кръвта.
г) Отделянето е основен жизнен процес, който се извършва във 

всички клетки.
д) В пикочния мехур се образува урина, която се изхвърля през 

пикочните пътища.
е) Водата разтваря много от непотребните вещества и спомага 

за изхвърлянето им от тялото.
ж) Издишаният въздух съдържа повече въглероден диоксид, от-

колкото вдишания въздух.
з) Обмяната на въглеродния диоксид и кислорода се извършва 

само в белите дробове. 

 Задача 3. Къде се нуждаете от повече енергия – на поход в 
планината или пред компютъра? Защо?

 Задача 4. Проследете пътя на вдишания въздух в дихател-
ната система на човека, като назовете органите 
в правилната им последователност.

а) гръклян б) носна кухина в) нос
г) бели дробове д) трахея  е) два главни бронха

 Задача 5. Разпознайте изобразените човешки органи. Кои 
процеси извършват те?

а) б) в) г)
 Задача 6. Изяснете значението на кръвта, като констру-

ирате изречение от всички думи.

Направете плакат срещу 
тютюнопушенето.

Напишете кратко есе: 
Не искам моите родители 
да пушат, защото...

Направете у дома

между

клетки

осигурява 
връзката

храносмилателната 
система

всички

и

кръвта дихателната 
система

отделителната 
система

Методически насоки: 
Обобщителният урок започва с беседа, в хода 

на която учениците дефинират понятията хране-
не, дишане и отделяне. В беседата се използват 
въпросите от урока на стр. 170. Актуализират се 
знания за устройството и функциите на храносми-
лателната, дихателната и отделителната система. 
За изясняване на връзката между трите процеса се 
организира наблюдение на фиг. 1. от урока. Изя-
снява се ролята на кръвта за транспорта на газове-
те кислород и въглероден диоксид, за транспорта 
на хранителните вещества от храносмилателните 
органи до клетките и на непотребните вещества от 
клетките до отделителните органи. За затвържда-
ване на ролята на кръвта се организира работа в 
учебната тетрадка по задача 1. и задача 2. Обсъж-
дат се решенията на задачите.

Преминава се към решаване на задачите от 
учебника:

стр. 170. – Задача 1. 
устна и устна кухина – в); хранопровод – а); 

стомах – б);
храносмилателни жлези – ж); тънко черво – 

б)+ д) дебело черво – е) анус – з)
стр. 171. Задача 2. 
а) НЕ; б) НЕ; в) ДА; г) ДА; д) НЕ; е) ДА; ж) 

ДА; з) НЕ.
стр. 171. Задача 3. На поход в планината се 

изразходва повече енергия, защото се движим. 
Задача 4. в, б, а, д, е, г.
Задача 5. а) бял дроб – обмяна на въглероден 

диоксид и кислород; б) стомах – храносмилане; 
в) бъбреци – образуване на урина; г) дебело черво 
– придвижване на остатъците от несмляната 
храна към ануса.
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Задача 6. Кръвта осигурява връзката между 
храносмилателната система, дихателната сис-
тема, отделителната система и всички клетки.

След като учителят се убеди, че учениците са 
усвоили знанията за процесите хранене, дишане и 
отделяне на човека, възлага самостоятелно реша-
ване на задача 3. от учебната тетрадка. В края на 
часа поставя оценки на определени ученици, като 
се аргументира.

В края на този час може да се осъществи и 
предварителна подготовка за семинара „Опазване 
и укрепване здравето на човека“ като се оформят 
екипи, на които се възлагат задачи за проучване 
на информация и изготвяне на постери и презен-
тации по темите в учебника. 

Контрол:
• индивидуални устни и писмени отговори
• решаване на задачи в учебника и учебната 

тетрадка

74. Опазване и укрепване 
здравето на човека

Вид на урока: семинар

Основна дидактическа цел
Затвърждаване на понятието 

здравословно хранене; задъбочава-
не на знанията за здравословен на-
чин на живот; убеждаване на уче-
ниците, че за опазване и укрепване 
на здравето си човек трябва да се 
грижи ежедневно.

Задачи (знания и умения като 
очаквани резултати)

Учениците трябва да знаят и 
могат да:

• изброяват фактори, влияещи 
благоприятно върху здравето на 
човека

• изброяват фактори, влияещи 
неблагоприятно върху здравето на 
човека

• назовават навици, вредни за здравето на човека
• дискутират правила за здравословен начин на 

живот
• описват правилна грижа за здравето на зъбите
• изброяват храни, които не са здравословни
• знаят правила за закаляване и опазване на 

здравето
• прилагат правила за превенция и здравосло-

вен начин на живот
• търсят и представят информация от различни 

източници
• изразяват мнение, обсъждат и дискутират 

влиянието на различни фактори върху човешкия 
организъм 

• правят самооценка на начина си на живот, 
като отговарят на въпроси

• работят в екип като изготвят постери и пре-
зентации

• усъвършенстват уменията си за диалогично 
общуване

• развиват умения за изготвяне на презентации 
с програмата Power Point 

Методи на преподаване и учене
беседа, наблюдение, представяне на мултиме-

дийна презентации и постери, работа с учебника и 
учебната тетрадка

Учебно-методически ресурси
1. учебник - стр. 174
2. учебна тетрадка - стр. 80
3. необходими материали: мултимедийни 

пре зентации
4. ресурси в електронния вариант на учебника
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Опазване и укрепване на здравето на човека74

В пети клас вие изучавахте устройството на храносми-
лателната, дихателната и отделителната система на чо-
века. Вече знаете кои фактори пречат на нормалната им 
дейност. Запознахте се с някои хигиенни правила и съвети 
за здравословен начин на живот. 

 Предварителна подготовка

Подгответе се за семинарния урок по предварително зададения 
план. Изберете как ще се представите – чрез устно изложение, с 
постер или презентация. Работете самостоятелно или в групи. Из-
ползвайте посочената от учителя ви литература, намерете допълни-
телни материали в интернет.

 План на семинара

1. Как да се предпазим от болести на храносмилателната сис-
тема?

2. Как да се предпазим от болести на дихателната система?
3. Как да се предпазим от болести на отделителната система?
4. Най-разпространените вредни навици на хората.
5. Личната хигиена – условие за добро здраве.
6. Значение на чистотата на въздуха и физическата активност.
7. Как да закаляваме тялото си?
8. Как да дадем първа помощ в критични ситуации?

  Примерни теми

1. Режим на хранене:
а) Какво е значението на приемането на храна в определени ча-

сове?
б) Как да се разпределя храната в денонощието (при различните 

възрастови групи и в зависимост от режима на труд и почивка)?
в) Дали е правилен съветът „Закуската изяждай сам, обяда раз-

дели с приятел, а вечерята дай на врага си“?

2. Как да се грижим за зъбите си, за да ги опазим здрави?

Семинар

    В този час:

• ще обобщите наученото
• ще разширите и задълбо-
чите знанията си

Този  урок изисква 
по-продължителна 

предварителна подготовка
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възрастови групи и в зависи
в) Дали е правилен съвет

дели с приятел, а вечерята д

2. Как да се грижим за зъ

Не забравяйте

В учебника не се 
пише. Работете в 
тетрадките си.
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3. Кои вредни навици влошават здравето на човека:
а) слаба физическа активност
б) тютюнопушене
в) злоупотреба с алкохол
г) самолечение и неправилна употреба на лекарства
д) лоши хранителни навици

4. Какво да правим, докато дойде лекарят при:
а) натравяне (с гъби, развалени храни, лекарства, 

алкохол или наркотици)
б) болка ниско в дясната област на корема
в) при попадане на чуждо тяло в трахеята
г) спиране на дишането (при злополука, слънчев или топлинен 

удар, удар от електрически ток, задушаване или удавяне)

 Вече мога  
 
� да прилагам правила за 

закаляване и опазване 
на здравето

  Здравословно ли живеете?

Отговорете искрено с ДА или НЕ на следващите въпроси. Пре-
бройте въпросите, на които сте отговорили с ДА. Колкото повече 
са положителните ви отговори, толкова по-нездравословно живее-
те. Променете начина си на живот, за да предпазвате организма си 
от болести.
 Лягате ли си понякога вечер, без да измиете зъбите си?
 Отлагате ли посещение при зъболекаря поради страх от болка?
 Често ли ви се случва да не изядете през деня 
нито един суров плод или зеленчук? 
 Пропускате ли да изпиете чаша мляко всеки ден?
 Хапвате ли често пържени храни?
 Храните ли се бързо – за по-малко 
от 15 – 20 минути?
 Когато се храните, гледате ли телевизия?
 Смятате ли, че не е необходим режим на хранене и трябва да се 
храните само когато сте гладни?
 Мислите ли, че изпушването на 3 – 4 цигари дневно не е вредно 
за здравето?
 Има ли дни, в които забравяте да проветрите стаята си?
 Пренебрегвате ли физическите упражнения и спортуването 
2 – 3 пъти седмично?
 Прекарвате ли 4 – 5 часа на плажа още от първия ден, в който 
отидете на море?
 Дишате ли през устата?
 По време на грипна епидения ходите ли на места, където се 
събират много хора?
 Вечеряте ли късно вечер преди сън?

Да не забравяме – до голяма степен здравето ни зависи от 
самите нас.
ДДДаа не
ссааами

ека:

ства

а, 

30 g 

захар

350 
калории 30 g мазнини

спортуване

нормално тегло

здравословно 
хранене
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ресурс вид приложение

Работен 
лист 18.1

бланка (лист) 
за работа на 
ученика

улеснява организацията 
на учебния час; за порт-
фолио

Работен 
лист 18.2

бланка (лист) 
за работа на 
ученика

улеснява организацията 
на учебния час; за порт-
фолио

Работен 
лист 18.3

бланка (лист) 
за работа на 
ученика

улеснява организацията 
на учебния час; за порт-
фолио

Работен 
лист 18.4

бланка (лист) 
за работа на 
ученика

улеснява организацията 
на учебния час; за порт-
фолио

Методически насоки: Предварително учите-
лят е разпределил учениците в екипи и е възложил 
задачите по изготвяне на постери и презентации, 
като ползва темите от урока. 

Часът започва с беседа по плана на семинара, 
представен на стр. 174. Актуализират се знанията 
за често срещаните болести на храносмилателна-
та, дихателната и отделителната система, припом-
нят се вредни навици, които влияят неблагоприят-
но върху здравето. Изяснява се необходимостта 
от закаляване на тялото и необходимостта от ус-
вояване на знания за даване на първа помощ при 
попадане на чуждо тяло в трахеята, спиране на 
дишането, натравяне с храни и др.

Следва преставянето на презентациите и/или 
постерите. Учениците представят материалите си 
и при необходимост учителят организира беседа, 
за да доизясни някои от представените проблеми.

В края на часа на учениците се 
възлага да изпълнят задача 1. от 
учебната тетрадка. За домашно се 
възлагат задача 2. от учебната те-
традка и теста от стр. 175. в учеб-
ника „Здравословно ли живеете“.

Контрол
Индивидуални отговори, пред-

ставяне на постери и презентации, 
подготвени самостоятелно от от-
делни ученици или от екип

75. Eдинство на неживата 
и живата природа

Вид на урока
обобщение

Нови понятия 
кръговрат на веществата в природата

Основна дидактическа цел: усвояване на 
знания за кръговрата на веществата в природата, 
чрез който се осигурява единството на живата и 
неживата природа; преговор и обобщаване на 
знания за строежа на неживата и живата приро-
да; преговор и обобщаване на знания за процеси в 
живата и неживата природа

Задачи 
Учениците трябва да знаят и могат да:
• привеждат примери за единството на матери-

алния свят 
• изброяват и описват общи и различни свой-

ства на неживата и живата природа
• използват и работят с ресурси в електронния 

вариант на учебника
• търсят и представят информация от различни 

източници
• обсъждат и дискутират взаимодействията 

между живата и неживата природа

Методи на преподаване и учене: разказ, бе-
седа, работа с учебника, работа с електронния ва-
риант на учебника

Единство на неживата и живата природа

178

75

Природата се състои от две взаимосвързани части – 
жива и нежива природа. Въпреки че двете части се отлича-
ват значително една от друга, между тях има непрекъсна-
та връзка. Тази връзка се изразява в състава и свойствата 
на веществата в природата, в строежа на телата и в на-
чина, по който протичат много от процесите в тях. 

 Припомнете си строежа на телата и веществата, 
 като отговорите на следните въпроси:

 От какво са изградени телата от неживата природа?
 От какво са изградени веществата в неживата природа?
 Кои са градивните частици на веществата?
 Срещат ли се едни и същи вещества в неживата и живата 

природа?
Телата в неживата природа са изградени от вещества. От веще-

ства са изградени и живите организми. Веществата са изградени от 
градивни частици – атоми и молекули. Молекулите са съставени от 
еднакви или различни атоми. Молекулите на кислорода и азота са 
съставени от еднакви атоми, а тези на въг леродния диоксид и вода-
та се състоят от различни атоми (фиг. 1). Повечето от веществата 
в неживата природа са изградени от молекули, които имат малко 
на брой атоми, а веществата в живата природа – белтъци, мазнини, 
въглехидрати, са изградени от големи молекули със стотици, дори 
хиляди атоми (фиг. 2). 

Живите организми са изградени от клетки. Различните части на 
клетките съдържат различни вещества. 

Обобщение

    В този час:

• ще си припомните изуче-
ното за строежа на живата 
и неживата природа
• ще обобщите знанията 
си за процеси, които се из-
вършват в живата и в не-
живата природа
• ще усвоите знания за 
кръговрата на веществата 
в природата, който осигу-
рява единството на живата 
и неживата природа

Фиг. 1. Модели на молекули на кислород, азот, въглероден диоксид, вода

Фиг. 2. Модел на белтъчна молекула

  Задача 1. 

а) Подредете по големина градивните частици:
молекули – атоми – клетки
б) От изброените вещества назовете тези, които се срещат и в 

неживата природа, и в живите организми:
вода, кислород, мазнини, въглероден диоксид, белтъци 
в) Верни ли са следните твърдения? Отговорете с ДА или НЕ:
1. Кръвта съдържа голямо количество вода, в която са разтворе-

ни минерални соли и въглехидрати.
2. Разтворимостта на веществата не им дава възможност да се 

придвижват в живите организми.
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3. Живите организми, за разлика от телата в неживата природа, 
са изградени от клетки.

4. Клетката е най-малката градивна частица на телата в приро-
дата.

5. Молекулите са стабилни градивни частици на веществата.

 Да си припомним изучените процеси, които се 
  извършват в природата, отразени в таблица 1. 

В неживата природа се извършват процеси, които може да се 
наблюдават и в живите организми. Таблица 1

Процеси В неживата природа В живата природа
Изпарение • изпарение на вода от водните басейни

• изпарение на вода от простряно пране
• изпарение на вода от листата на растенията
• изпарение на пот от кожата на бозайниците

Дифузия • равномерно разпределение на кисло-
рода, азота и въглеродния диоксид в 
атмосферния въздух
• усещане на аромата на цветя в поме-
щение 

• приемане и отдаване на кислород и въглеро-
ден диоксид през устицата на растенията
• навлизане на кислород в дихателните орга-
ни на животните 
• отделяне на въглероден диоксид и водни 
пари от дихателните органи на животните в 
околната среда

Топлообмен • затопляне на въздуха от земната по-
върхност 
• през есента – отдаване на топлина от 
затоплената през лятото морска вода 
на хладния въздух над сушата

• промяна в температурата на тялото на пове-
чето животни поради приемането и отделяне-
то на топлина в околната среда
•  поддържане на постоянна телесна темпера-
тура при човека и бозайниците чрез движе-
щата се кръв, която затопля охладени части 
на тялото и охлажда загрети органи

Конвекция • поява на студени и топли морски те-
чения при пренасяне на топлина в мо-
ретата и океаните
• дневен и нощен бриз край морето

• отдаване на топлина във въздуха при ветро-
вито време
• охлаждане на тялото при плуване 

Разтваряне • разтваряне на минерални соли в мор-
ската вода
• разтваряне на кислород и въгероден 
диоксид във водата

• разтваряне на минералните соли, които по-
стъпват в растенията чрез корените им
•  разтваряне на непотребни и вредни веще-
ства в урината

Филтрация • при разделяне на смеси, които се със-
тоят от твърди и течни вещества

• при образуване на урина в бъбреците

  Задача 2. Отговорете на въпросите:

• Кои процеси се извършват в природата?
• Кой процес се нарича изпарение? Приведете примери за из-

парение в неживата природа и от живите организми.
• Какво е дифузия? Назовете примери за дифузия на вещества 

в неживата природа и в организмите.
• Как се осъществява топлообмен между телата в неживата 

природа и в живата природа?
• Къде в неживата природа се наблюдава конвекция? 
• Изяснете процеса разтваряне. Приведете примери за разтво-

ри в неживата природа и в организмите.
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Учебно-методически ресурси
1. учебник - стр. 178
2. учебна тетрадка - стр. 81 и тестови зада-

чи от стр. 83 до стр. 87
3. необходими материали: мултимедийни 

презентации
4. ресурси в електронния вариант на учебни-

ка
ресурс вид приложение

Задача 1. Подреди 
по възходящ  ред 
структурните едини-
ци в живата природа

интерак-
тивна за-
дача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 2. Какво каз-
ва Пристли?

интерак-
тивна за-
дача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 3. Групиране 
на организмите

интерак-
тивна за-
дача

самостоятелна 
работа и контрол

Задача 4. Групиране 
на животните

интерак-
тивна за-
дача

самостоятелна 
работа и контрол

Методически насоки: 
Учителят възлага наблюдение и анализ на 

схемата в учебника на стр. 177 – 178, с което се 
осъществява актуализация на знанията на учени-
ците за строежа на телата в неживата природа и 
телата на живите организми. Учениците назова-
ват градивните частици атоми и молекули, които 
изграждат веществата в неживата природата, по-
сочват клетките като градивни единици на живите 
организми и изброяват вещества, които изграждат 
клетките в организмите. Решават заедно задача 1. 
от учебната тетрадка, след което обобщават, че 
градивните частици атоми и молекули изграждат и 
живата, и неживата природа. За затвърждаване на 
този извод учениците решават задача 1. от учеб-
ника на стр. 178. 

Задача 1. а) атоми – молекули – клетки; б) вода, 
кислород, въглероден диоксид; в) 1. ДА; 2. НЕ; 3. 
ДА; 4. НЕ; 5. ДА.

Учителят насочва вниманието на учениците 
върху таблица 1. на стр. 179. в учебника, в коя-
то са представени различни процеси и примери 
за проявите им в неживата и живата природата. 
Изисква от учениците да дефинират посочените 
процеси и да изясняват примерите от таблицата.

След като учениците с помощта на учителя 
правят извод, че неживата и живата природа си 
приличат по строеж, те самостоятелно обобщават, 
че и процесите, които протичат в двете части на 
природата, са едни и същи. Учителят организира 

беседа за изясняване на неразривната връзка меж-
ду двете части на природа, която се осъществява 
чрез кръговрата на веществата. След дефиниране 
на понятиято кръговрат на веществата, учениците 
решават задача 3. от стр. 180. в учебника и задачи 
2. и 3. в учебната тетрадка. Решенията на задачите 
се проверяват.

За домашно учителят възлага задача 4. от 
учебната тетрадка. В края на часа се осъществява 
предварителна подготовка за семинара, който ще 
се проведе в следващия учебен час. За целта учи-
телят трябва да разпредели екипите и задачите, 
които ще изпълняват учениците, като се съобрази 
с техните предпочитания.

Контрол:
Индивидуални отговори, устна проверка
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76. Човекът – част 
от природата

Вид на урока: семинар 

Основна дидактическа цел
обобщаване и затвърдяване на 

знанията за човека като неразделна 
част от природата; разширяване и 
задълбочаване на знанията за вли-
янието на човека върху природата

Задачи 
Учениците трябва да знаят и мо-

гат да:
• извличат и представят инфор-

мация от/чрез текст, модели, схе-
ми, графики, таблици, както и чрез информацион-
но-комуникационни технологии

• определят човека като част от природата
• свързват състоянието на околната среда със 

здравето на човека
• прогнозират резултати от въздействията на 

човека върху природата
• илюстрират с примери ролята на човека за 

съхраняване на природата и многообразието на 
организмите

• оценяват и подкрепят дейности, насочени към 
опазване на околната среда, личното и обществе-
ното здраве

• изразяват мнение, обсъждат и дискутират
• работят в екип при изготвянето на постери и 

презентации
• усъвършенстват уменията си за диалогично 

общуване
• развиват умения за изготвяне на презентации 

с програмата Power Point 

Методи на преподаване и учене: разказ, бе-
седа, представяне на мултимедийни презентации 
и постери, наблюдение, работа с учебника, рабо-
та с научнопопулярна литература 

Учебно-методически ресурси
1. учебник - стр. 181
2. учебна тетрадка - стр. 82 стр. 81 и тесто-

ви задачи от стр. 83 до стр. 87
3. необходими материали: мултимедийни 

презентации
4. ресурси в електронния вариант на учебника

ресурс вид приложение

Полет в космоса видео онагледяване и об-
общение

Работен лист 19.1
бланка 
(лист) за 
работа на 
ученика

улеснява организа-
цията на учебния 
час; за портфолио

Работен лист 19.2
бланка 
(лист) за 
работа на 
ученика

улеснява организа-
цията на учебния 
час; за портфолио

Задачи: Човекът – 
част от природата

интерак-
тивни 
задачи

самостоятелна рабо-
та и контрол

Методически насоки: 
Предварително учителят е разпределил учени-

ците в екипи и е възложил задачите по изготвяне 
на постери и презентации, като ползва темите от 
урока. Часът започва с беседа по плана на семина-
ра, представен на стр. 181. Актуализират се зна-
нията за приликите на човека с другите организми 
на Земята. След като учениците изброят различни 
белези, по които човекът прилича на другите ор-
ганизми, те правят обобщение като решават зада-
ча 1. в учебната тетрадка. Беседата продължава с:

• дискусия, в която учениците привеждат при-
мери за зависимостта на човека от неживата при-
рода и другите организми на Земята;

• изброяване на човешки дейности, които вли-
яят неблагоприятно върху природата;

• аргументиране на зависимостта на човешкото 
здраве от състоянието на околната среда;
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• Кой процес е филтрация? В кои случаи се използва филтрува-
не? По време на кой жизнен процес при животните и човека проти-
ча филтрация?

• Обяснете защо при изпотяване температурата на болния чо-
век спада. 

• Защо животните, които спят зимен сън, натрупват дебел под-
кожен слой мазнини? Каква е ролята на подкожния слой мазнини 
при ниските зимни температури?

 Как се осъществява връзката между неживата 
 и живата природа?

Връзката между организмите и неживата природа е непрекъс-
ната. Организмите не могат да живеят без веществата от неживата 
природа – вода, въглероден диоксид, кислород, минерални соли. С 
веществата от неживата природа организмите осъществяват жиз-
нените си процеси. Растенията например приемат от неживата при-
рода въглероден диоксид, вода и минерални соли. С помощта на 
слънчевата светлина те изграждат хранителни вещества и отделят 
кислород в околната среда.

При процеса дишане живите организми приемат кислород. Чрез 
него клетките разграждат хранителните вещества, които са постъпи-
ли в тях. Така се освобождава енергия, необходима на организмите. 
Част от нея се излъчва като топлина в околното пространство. При 
дишането организмите отделят водни пари и въглероден диоксид.

Организмите отделят и други вещества в неживата природа – 
урина, пот, вода, несмлени хранителни вещества. След смъртта на 
организмите телата им се разграждат и се превръщат в минерални 
вещества. Минералните вещества стават отново част от неживата 
природа. 

Процесът на непрекъсната обмяна на вещества между неживата 
и живата природа се нарича кръговрат на веществата. Чрез кръ-
говрата на веществата в природата се осъществява непрекъсна-
та връзка между двете Ӝ части – жива и нежива.

  Задача 3. Отговорете на въпросите:

• От кои изходни вещества растенията изграждат хранителни 
вещества? Как се нарича този процес?

• Кое вещество отделят растенията в околната среда в резултат 
от процеса фотосинтеза?

• От коя съставка на въздуха се нуждаят организмите, за да 
осъществяват процеса дишане?

• Кои вещества отделят организмите в околната среда в резул-
тат от процеса дишане?

• Назовете и други вещества, които организмите отделят в 
околната среда.

• Как се осъществява връзката между живата и неживата при-
рода?

• Обяснете защо при еднаква температура на брега на морето 
и в морската вода ще загубим чрез конвекция повече топлина, ако 
сме във водата.

ППроц
ии жив
гговра
тта вр

� Кръговрат на веществата 
в природата – непрекъс-
ната обмяна на вещества 
между живата и нежива-
та природа.

  Вече научихте
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Човекът – част от природата

Човекът е един от многобройните биологични видове, 
обитаващи Земята. Както растенията и животните, 
така и той е част от живата природа. Животът на човека 
зависи от неживата природа и от организмите. 

Човекът замърсява въздуха, водата, почвата и така за-
страшава живота на много организми и собственото си 
здраве. През последните десетилетия той осъзнава, че така 
намалява многообразието на другите организми, запасите 
от питейна вода, горива и други ресурси, необходими за не-
говото съществуване. Ето защо човечеството взема мерки 
за опазването на околната среда.

 Предварителна подготовка

Подгответе се за семинарния урок по предварително зададения 
план. Изберете как ще се представите – чрез устно изложение, с 
постер или презентация. За оформянето им използвайте подходящи 
снимки, рисунки, схеми и кратки текстове. Работете самостоятелно 
или в групи. Използвайте посочената от учителя ви литература, на-
мерете допълнителни материали в интернет.

    В този час:

• ще обобщите знанията 
си за човека като част от 
природата
• ще разширите и задъл-
бочите знанията си за вли-
янието на човека върху 
природата

Семинар

76

 План на семинара

1. Прилики на човека с всички организми на Земята.
2. Зависимост на човека от неживата и живата природа.
3. Дейности, които влияят отрицателно върху природата.
4. Роля на човека за съхраняване на природата и многообрази-

ето на организмите.
5. Връзка между състоянието на околната среда и човешкото 

здраве.
6. Какво може да направи всеки от нас за опазване на природата.

181

Този  урок изисква 
по-продължителна 

предварителна подготовка
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• изброяване на дейности, които човек осъществява за подо-
бряване състоянието на природата;

• изброяване на дейности, чрез които се съхранява многоо-
бразието на организмите.

Следва преставяне на презентации и/или постери. Ученици-
те представят материалите си и при необходимост учителят ор-
ганизира беседа, за да доизясни някои проблеми. За домашно 
възлага изпълнението на задача 2. от учебната тетрадка. 

В края на часа учителят предлага учениците да изготвят 
изложба на подходящо място в училищната сграда и да пред-
ставят постерите си, посветени на 6. юни – световен ден на 
околната среда.

Контрол
Индивидуални отговори, представяне на постери и презента-

ции, подготвени самостоятелно от отделни ученици или от екип

 Вече мога  
 
� да илюстрирам с при-

мери ролята на човека 
за съхраняване на при-
родата и многообразие-
то на организмите

� да прогнозирам резул-
тати от въздействия на 
човека върху при ро-
дата

  Примерни теми

1. Сравнение на човешкото тяло, растителния и животинския 
организъм по:

а) строеж на тялото
б) изучените основни жизнени процеси (хранене, дишане и от-

деляне)
2. Условия на околната среда, които осигуряват живота на човека
3. Организми, без които животът на човек е невъзможен
4. Човешки дейности, които замърсяват природата
5. Дейности за намаляване на щетите, нанесени върху природата
6. Влияние на замърсената природа върху човешкото здраве
7. Дейности за съхраняване на равновесието в природата
8. Червената книга на Република България
9. Най-близката защитена територия до селището, в което 

живеете (национален парк, природен парк, резерват)
10. Защитени растения в родния край
11. Защитени животни в родния край

С изготвените постери организирайте училищна изложба, пос-
ветена на 5 юни – световния ден на околната среда.
СС изг
вветен

Единство 
на природатаприрода

Планети

Белтъци

Въгле-
хидрати

Мазнини

БББББ

Молекули
 с голям брой 

атоми

Организми

Клетки

Жива  Нежива природа

Градивни
частици

Молекули

Атоми

Звезди

Тела от 
заобикалящата 

ни природа

Кислород

Въглероден
диоксид

Вода

Молекули
 с малък брой 

атоми

Вещества

Тела

Космически 
тела

Спътници
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Препоръки за учителите по 
природни науки за провеждане 
на практически занятия*

1. Убедете се предварително, че учениците 
знаят за какво става дума и въведете темата 
на занятието чрез използване на подходящ 
контекст.

Добре е урокът да започне с кратък обзор на 
предварителни знания на учениците по темата чрез 
подходящи въпроси или задача в контекст. Може-
те да насочите вниманието и интереса на учени-
ците, като поставите проблемен въпрос, покаже-
те приложната стойност или свържете с живота и 
интересите на учениците. Например „Намираме се 
сред природата и наоколо няма вода. Единствената 
вода, която намираме, е замърсена. Какво можем 
да направим, за да пречистим водата?“

2. Уверете се, че учениците са ориентирани 
в това, което предстои да правят.

Учениците трябва да са наясно с наименовани-
ята на материалите и с апаратурата, която ще из-
ползват, да разбират начина, по който ще работят. 
Затова можете да им задавате въпроси или пък  да 
поискате някой от тях да обясни на съучениците 
си. Възможно е също така да направите умишлена 
грешка и да поискате те да ви поправят. Трябва да 
се убедите, че вашите ученици са наясно с това, 
от какво имат нужда и какво точно ще правят по 
време на занятието. 

3. Учениците трябва да знаят къде и как ще 
представят резултатите си. 

Учениците могат да попълват работните ли-
стове от учебната си тетрадка или да използват 
тези от ресурсите в електронния вариант на учеб-
ника. Друг вариант е петокласниците да попълват 
Протокол за лабораторно упражнение (в При-
ложение 2 са дадени: частично попълнен протокол 
по темата „Разделяне на смеси“, както и непопъл-
нен протокол). В случай че учениците работят в 
тетрадка, която не е част от учебния комплект, е 
добре, предварително у дома да пречертаят табли-
ците за представяне на резултатите (и изводите) в 
тетрадката, за да не губят време през часа.

Предварително разяснете на учениците какви 
са основните елементи на протоколите. В нача-
лото е добре тези форми да се попълват общо, 
докато учениците придобият умения за описа-
ния и аргументиране. Постепенно увеличавайте 
степента на самостоятелност, но задължително 
им помагайте, особено за правилно записване на 
изводите. Важно е, ако задачите са с изследова-
телски характер, първо да попитате учениците за 
предположенията им за възможния резултат от 
дейността и да ги обсъдите.

4. Припомнете в началото най-важните 
правила за безопасна работа.

Не забравяйте да давате указания за безопас-
на работа преди започването на всяко лабора-
торно упражнение и акцентирайте колко важно е 
спазването на правилата за безопасност са здра-
вето на всички ученици. Правилата трябва да са 
представени кратко, ясно и точно. Непременно 
попитайте има ли въпроси. Ако по време на ра-
бота забележите някакъв проблем, свързан с без-
опасността и се налага да го коментирате пред 
всички, то трябва да спрете работата на класа, 
да акцентирате на съответното правило за безо-
пасност и едва след това учениците да продължат 
работата си. 

5. Учениците трябва да знаят какво да пра-
вят, когато първи приключат с изпълнението 
на задачата.

Във всяко упражнение учениците работят с 
различно темпо. Учениците или групата от учени-
ци, които вече са готови с дадена задача, трябва да 
са информирани, че могат да започнат работа по 
следващата, без да губят от времето си в чакане 
на другите. По-бавните и мудните не бива да се 
притесняват и да им се налага да бързат със свои-
те експерименти.

Добре е предварително да сте подготвили до-
пълнително занимание за най-бързите, за да не 
скучаят в часа.

6. Учениците трябва да имат достатъчно 
време, за да правят грешки и да се учат един 
от друг.

Всички, дори и възрастните правят грешки. 
Трябва да е ясно, че когато човек се учи, той гре-
ши. Може учениците да направят грешни измер-
вания, да използват неправилни единици или да 
използват уред по грешен начин. Въпреки това, те 
не трябва да бъдат укорявани, а коригирани чрез 

* При разработването на препоръките са използва-
ни и адаптирани идеи от свободни учителски ресурси.
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дискусия с учителя и съучениците. Дискусията 
трябва да е позитивна и градивна. 

Времето в урока трябва да е достатъчно и 
добре разпределено, за да се изпълнят задачите и 
да се правят грешки по пътя. Ако учителят преце-
ни, може да намали броя на практическите задачи, 
за да могат всички ученици да се справят с тях. 
Неизпълнената задача може да се направи в след-
ващия урок или по преценка на учителя в друг.

7. Всички учениците трябва да бъде заети. 
Груповата работа е важна и свързана с форми-

ране на различни умения. Отималният брой  уче-
ниците в една група е трима. Така всички ще са 
заети и ще имат определена роля в експеримента. 
Учениците трябва наистина да са мотвирани за 
практическа работа. Те трябва да усещат, че учи-
телят подкрепя: доброто поведение, включването 
на всеки в експеримента; спазването на правила и 
личния принос в резултатите.

8. Резултатите трябва да бъдат използвани 
и разбрани от учениците.

След като резултатите са получени, ученици-
те трябва да имат време да помислят върху тях 
и да се обсъдят научния им смисъл. Те трябва да 
се върнат обратно към първоначалния контекст и 
предварителните си знания, за да разберат полу-
чените данни и да направят изводи за това, което 
са  научили.

9. Много важна е и предварителната под-
готовка на уроците за практически дейности. 

Ако учителят не пести усилия да организира и 
разпределя учениците си, ще се радва на постиже-
нията им. 

10. Разпределението на материалите и обо-
рудването на работните места в уроците за ла-
бораторни упражнения трябва да е оптимално.

Материалите и апаратурата, необходими за 
лабораторно упражнение, предварително трябва 
да са подредени (най-добре в табли) и да са орга-
низирани работни места. Това създава истинско 
чувство на вълнение, когато учениците влязат в 
часа, но също така означава, че има повече вре-
ме за практическа дейност. Когато е необходимо, 
апаратурите се подготвят предварително, а се по-
ставят по масите, след като учениците се настанят 
на местата си. Избягвайте лабораторни упражне-
ния с огромни количества апаратура или пък таки-
ва с малко материали за големи класове. 

11. Оставяйте последните 2 – 3 минути от 
часа за почистване на работните места от уче-
ниците.

Научете учениците си да почистват и да под-
реждат работните си маси след приключване на 
занятието. Това развива отговорно отношение 
към дейността в часа и развива умения за органи-
зиране и почистване на работното място. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Частично попълнен протокол по темата „Разделяне на смеси“ и празен протокол за лабораторни уп-
ражнения

ПРОТОКОЛ ЗА ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ ПО „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“

Тема: РАЗДЕЛЯНЕ НА СМЕСИ

Име и клас: 

Задача 1. Разделяне на смес от вода и пясък чрез филтруване.

Цел: 
Да се раздели смес от вода и пясък

Уреди и материали:
смес от вода и пясък, фунийка, филтърна хартия, статив, 
чаша (колба) за филтрата.

Начин на работа:
1. Сгъва се филтърната хартия, така че да се офор-
ми фунийка.
2. Поставя се плътно в стъклената фуния и внима-
телно се намокря с вода.
3. Закрепва се фунията с филтърната хартия върху 
гърлото на колбата (или чашата).
4. Без да се разбърква сместа, с помощта на стък-
лената пръчица, се отлива внимателно върху фу-
нията.
5. Наблюдава се изтичащата от фунийката течност 
(филтрата), която се събира в поставената колба 
(чаша).

Наблюдения и резултати:

Изводи: 

Задача 2. Разделяне на смес от желязо и пясък с помощта на магнит.

Цел: 
Да се раздели смес от желязо и пясък

Уреди и материали:
смес от пясък и желязо, магнит, хартия
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Начин на работа:
1. За да се раздели сместа от пясък и желязо е не-
обходим магнит. 
2. Предварително се обвива магнита с целофан или 
хартия, за да не се замърсява.
3. Доближава се магнита до сместа. 

Наблюдения и резултати:

Изводи: 

Задача 3. Разделяне на смес от вода и сол чрез изпарение и кристализация.

Цел:
Да се раздели смес от вода и сол

Уреди и материали:
солена вода, часовниково стъкло (плитък съд), лупа.

Начин на работа:
1. Взема се часовнико стъкло или друг плитък съд 
и се слага малко от солената смес върху него. 
2. Оставя се съдът със сместа за няколко дни или 
седмица на стайна температура, докато водата в 
него се изпари.
3. След наблюдение с лупа се описва както е оста-
нало в съда, след като се е изпарила водата 

Наблюдения и резултати:

Изводи: 

Задача 4. Разделяне на смес от багрило и вода, с помощта на активен въглен

Цел:
Да се раздели смес от багрило и вода с активен 
въглен

Уреди и материали: смес от вода и багрило (мастило), 
активен въглен, пръчица,
фунийка, филтърна хартия, статив, чаша (колба) за фил-
трата

Начин на работа:
1. Насипва се малко активен въглен в чашата със 
сместа от вода и багрило (мастило). 
2. Разбърква се сместа със стъклена пръчица. 
3. Подготвят се филтърната хартия  и съдовете за 
филтруване. 
4. Филтрува се сместа от вода, багрило и активен 
въглен. 

Наблюдения и резултати:

Изводи: 
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ПРОТОКОЛ ЗА ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ ПО „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“

Тема: 

Име и клас: 

Задача 1.

Цел: Уреди и материали: 

Начин на работа: Наблюдения и резултати:

Изводи: 

Задача 2. 

Цел: Уреди и материали:

Начин на работа: Наблюдения и резултати:

Изводи: 
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Задача 3. 

Цел: Уреди и материали:

Начин на работа: Наблюдения и резултати:

Изводи: 

Задача 4. 

Цел: Уреди и материали: 

Начин на работа: Наблюдения и резултати:

Изводи: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ ОТ ТЕМАТИЧНИТЕ САМОПРОВЕРКИ

ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА. ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ
Ключ на верните отговори: стр. 36 – 37 от учебника
 
№ на задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Верен отговор В Б Г Г А Б В Г В Б А

№ на 
задача 12 Верен отговор 13 Верен отговор 14

а газообразно/течно 1. течно, твърдо, отдаде, равна

б спиртът замръзва при 
по-ниски температури 2.

ЗЕМЯТА И КОСМОСЪТ
Ключ на верните отговори: стр. 60 – 61 от учебника
№ на задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Верен отговор Б А В Б Б В Б А Б В В А

№ на 
задача 13 Верен отговор 13 Верен отговор

а съзвездие 1.

б галактика 2.

ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
Ключ на верните отговори: стр. 94 – 95 от учебника
№ на задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Верен отговор

№ на 
задача 13 14 15
Верен 

отговор

ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СМЕСИ
Ключ на верните отговори: стр. 116 – 117 от учебника
№ на задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Верен отговор

№ на задача 13 14

Верен отговор
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ХРАНЕНЕ, ДИШАНЕ И ОТДЕЛЯНЕ НА МНОГОКЛЕТЪЧНИТЕ ОРГАНИЗМИ

Ключ на верните отговори: стр. 150 -152 от учебника
Задача 1. За храненето на растенията са необходими вода, минерални соли, въглероден диоксид и 

светлина. За храненето на животните са необходими вода, белтъци, въглехидрати и мазнини.
Задача 2. Процесът дишане се извършва във всички части на растенията, а процесът фотосинтеза – в 

листата, зелените стъбла и в зелените неузрели плодове.
Задача 3. 
а) Групирането не е правилно – поповата лъжичка диша с хриле.
б) Групирането не е правилно – охлювът диша с бял дроб.
в) Групирането не е правилно – китът диша с бели дробове.
г) Групирането е правилно.
Задача 4. 
пчела – трахеи, малпигиеви тръбички
шаран – хриле, бъбреци
жаба – кожа и бял дроб, бъбреци
патица – бял дроб, бъбреци
делфин – бял дроб, бъбреци
мечка – бял дроб, бъбреци
Задача 5. 
Органите на котката са:
– първа схема (храносмилателна система): уста, хранопровод, стомах, черва, анус
– втора схема (дихателна система): трахея, бял дроб
– трета схема (отделителна система): бъбреци, пикочен мехур, пикочен канал
Задача 6. Кръвта осигурява връзката между всички клетки на многоклетъчния организъм и храно-

смилателните, дихателните и отделителните органи. 
а) в органа, означен с 3 (бял дроб)
б) в органа, означен с 1 (тънко черво)
в) в органа, означен с 2 (бъбреци)
Задача 7. Например „Растенията осигуряват живота на Земята“, „Земята вика Помощ“, „ Да пазим 

горите“, „Да засаждаме дървета“ и т.н.
Задача 8. При повишаване на температурата на водата максималното количество разтворен кислород 

намалява. В най-големите горещини може да се наблюдават мъртви риби на повърхността на водоемите, 
защото разтвореният във водата кислород им е недостатъчен.

Задача 9. През зимата част от натрупаните резервни мазнини на птиците и бозайниците се разграж-
дат и осигуряват на организма им: 1. енергия за извършването на основните жизенин процеси и 2. запаз-
ване на постоянната им телесна температура.

Задача 10. Бозайниците, които спят зимен сън, се нуждаят от много по-малко енергия и обмяната на 
веществата им се забавя.

Задача 11. 
Отговор ДА е на подусловия б), в), г), е).
Отговор НЕ е на подусловия а), д), ж).
Задача 12. 
а) Храносмилането започва с механично раздробяване на храната.
б) Растенията дишат денонощно.
в) Най-сложно устроена е отделителната система на бозайниците.

ХРАНЕНЕ, ДИШАНЕ И ОТДЕЛЯНЕ ПРИ ЧОВЕКА
Ключ на верните отговори: стр. 172 -173 от учебника

Задача № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
отговор

Задача № 9

отговор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА 
В ДВА ВАРИАНТА КЪМ ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ В УЧЕБНИКА

ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

Вариант 1
1.  Като използвате  знаците >, <, =, сравнете:

51/2 l  ░░ 600ml ; 100 ml  ░░   1/2 l; 8000 g  ░░   5 kg; 4 kg   ░░  2500 g

2. Кои от изброените тела са източници на светлина. светкавица

а) лампа
б) стена
в) светулка
г) планета
д) Слънце

3. Попълнете пропуснатите думи: 

Степента на нагрятост на  дадено тяло, се определя с неговата................. Тя се измерва с....................
.............. 

Температурата на топящия се лед е , а на кипящата вода е 

. Температурата на здрав човек е малко по-ниска от . . През зимата често темпера-

турите са отрицателни. Това са температури, които са по-ниски от . . 

4. Звездите се виждат като светли точки, чиято светлина трепти. Обяснете защо можем да 
виждаме звездите, планетите и спътниците.

5. Срещу името на всяка планета напишете номер, който съответства на отдалечеността Ӝ 
от Слънцето. 

Сатурн –   Меркурий –   Юпитер –   Марс –  
Нептун –   Венера –  Земя –   Уран –  
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6. Попълнете празните места в текста:

Най-голямото небесно тяло в Слънчевата система е  . В Слънчевата система 

има  планети. Около планетите обикалят .Най-голямата 

по размери планета е , а най-малката –  .

7. Земята обикаля около Слънцето за:

а) едно денонощие
б) един сезон
в) една година

8.  Луната прави една обиколка около Земята за:

а) един ден
б) един месец
в) една година.

9. Попълни празните места в текста:

Вселената е съставена от  галактики.  Нашата  Галактика се нарича 

.  . Слънчевата система е  част от  .

10. Каква е причината за редуването на :

а) годишните сезони . .

б) слънчевите затъмнения .
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Вариант 2 
1. Като използвате  знаците >, <, =, сравнете:

1/2 l  ░░ 700ml ; 200 ml  ░░   1/2 l; 8000 g  ░░   3 kg; 2 kg   ░░  3500 g

2. Кои от изброените тела не са източници на светлина. 

а) светкавица
б) лампа
в) стена
г) светулка
д) планета
е) Слънце

3. По бреговете на моретата се наблюдава лек вятър, който се нарича бриз . Каква е  причи-
ната за образуването на бриз

Отговор:

4. Как можем да намерим Полярната звезда?

5. Срещу името на всяка планета напиши номер, който съответства на отдалечеността Ӝ от 
Земята. 

Сатурн –   Меркурий –   Юпитер –   Марс –  
Нептун –   Венера –  Земя –   Уран –  

6. Попълни празните места в текста:

Между всички тела във Вселената съществува  . Всеобщото притегляне 

между телата се нарича .  . Земята и всички останали планети се притеглят от 
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 .  е причина за движението на планетите около Слънце-

то. Поради  .  спътниците обикалят около планетите. 

7. Каква е причината за:

а) смяната на деня и нощта;

б) слънчевите затъмнения .  .

8. Когато Луната е между  Слънцето и Земята наблюдаваме:

а) пълнолуние
б) фаза първа четвърт
в) новолуние

9 В един съд смесваме две равни количества вода, едното с температура 16оС, а другото 30 
С. Може ли полученото количество вода да има температура 28оС? 

10. Попълни празните места в текста:

Най-близката до нас звезда е  . Слънцето е основен източник на 

 за Земята. В Космоса съществуват  звезди. Съзвездията 

представляват  . Техният брой е  ...................... 
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ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА

Вариант 1.

1.  Посочете в кой ред са записани само чисти вещества?
а) въздух, кислород, морска вода;
б) спирт, речна вода, йод;
в) желязо, въглероден диоксид, вода.
г) йодна тинктура, готварска сол, захар.

2.  В четири чаши са поставени различни вещества. Посочете чашата, в която се намира чисто-
то вещество вода:

Чаша Температура на кипене, °С
1 120
2 0
3 90
4 100

3.  Посочете еднородната смес. 
а) вода и захар;
б) вода и пясък;
в) вода и глина.
г) вода и желязо.

4.  Коя от посочените смеси можем да разделим чрез утаяване?
а) йод и спирт; 
б) захар и пясък;
в) вода и готварска сол;
г) вода и желязо.

5.  Посочете грешното твърдение. Въздухът:
а) е необходим за живите организми; 
б) е нееднородна смес;
в) е слабо разтворим във вода;
г) заема целия му предоставен обем.

6.  Посочете в кой ред са записани само замърсители на въздуха:
а) азотни оксиди, серен диоксид, сажди; 
б) серен диоксид, сажди, кислород;
в) азотни оксиди, водни пари, въглероден оксид;
г) въглероден оксид, азот, серен диоксид.

7.  При смесване на 20 g готварска сол и 1 L вода се получава еднородна смес в която:
а) водата е разтворено вещество, а готварската сол е разтворител; 
б) водата е разтворител, а готварската сол е разтворено вещество;
в) готварската сол е разтворила водата;
г) липсва верен отговор.

8.  При каква температура ще замръзне морската вода в сравнение с чистата вода:
а) при по-висока; 
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б) понякога при по-висока, понякога при по-ниска;
в) при по-ниска;
г) ще замтъзнат при една и съща температура.

9.  Посочете три примера за приложение на пластмаси. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

10.  Посочете поне три мерки, които може да предприеме всеки от нас за запазване на чистотата 
на въздуха. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА

Вариант 2.

1. Посочете в кой ред са записани само чисти вещества?
а) захар, кислород, речна вода;
б) готварска сол, спирт, сяра;
в) мед, азот, въздух.
г) парфюм, йод, син камък.

2. В четири чаши са поставени различни вещества. Посочете чашата, в която се намира чистото 
вещество вода:

Чаша Температура на топене, °С
1 0
2 –4
3 100
4 10

3. Посочете нееднородната смес. 
а) йод и спирт;
б) вода и готварска сол;
в) вода и пясък.
г) вода и захар.

 
4. Коя от посочените смеси не можем да разделим чрез филтруване?
а) вода и готварска сол; 
б) вода и глина;
в) спирт и желязо;
г) вода и пясък.

5. Посочете грешното твърдение. Въздухът:
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а) е слабо разтворим във вода; 
б) няма цвят и мирис;
в) е газ, които може да променя обема си;
г) е чисто вещество.

6. Посочете в кой ред са записани само замърсители на въздуха:
а) сажди, водни пари, азотни оксиди; 
б) серен диоксид, сажди, азотни оксиди;
в) серен диоксид, кислород, въглероден оксид;
г) сажди, серен диоксид, азот.

7. При смесване на 15g син камък и 1 L вода се получава еднородна смес в която:
а) синият камък е разтворител, а водата е разтворено вещество; 
б) синият камък е разтворил водата;
в) синият камък е разтворено вещество, а водата е разтворител;
г) липсва верен отговор.

8. Общото свойство на вода и воден разтвор на готварска сол е, че имат еднакви:
а) температура на топене; 
б) вкус;
в) температура на купене;
г) състояние.

9. Посочете три примера за приложение на метали. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

10. Посочете поне три мерки, които може да предприеме всеки от нас за предотвратяване на 
глобалното затопляне. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Отговори:
Задача Вариант 1 Вариант 2

1 в) б)
2 4 1
3 а) в)
4 г) а)
5 б) г)
6 а) б)
7 б) в)
8 в) г)
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КЛЕТЪЧЕН СТРОЕЖ И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ОРГАНИЗМИТЕ 

I вариант

1. Коя от частите на клетката е полутечно пихтиесто вещество, в което протичат разнообраз-
ни химични процеси:

а) наследствено вещество
б) ядро
в) клетъчна мембрана
г) цитоплазма

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

3. Храненето на животните е несамостойно, защото:
а) се извършва във всички вътрешни органи
б) животните приемат кислород
в) животните приемат готови хранителни вещества
г) хранителните вещества се разграждат в организма

4. Окончателното смилане на храната се извършва в:
а) устата
б) стомаха
в) хранопровода
г) тънкото черво

5. Растенията дишат:
а) само нощем
б) само денем
в) денем и нощем
г) само когато фотосинтезират

6. За дишането на сухоземните животни е вярно, че:
а) е нужен въглероден диоксид
б) се използва кислород от въздуха
в) се използва кислород, разтворен във водата
г) се извършва само с повърхността на тялото

7. Отделителните органи на насекомите са:
а) пикочопроводи
б) бъбреци
в) пикочен канал
г) малпигиеви тръбички

8. Открий ГРЕШНОТО твърдение:
 а) Растенията нямат отделителни органи.
 б) Растенията изхвърлят газообразни вещества през устицата си.
 в) При гръбначните животни урината се образува в пикочния мехур.
 г) В бъбреците кръвта се пречиства от вредни и непотребни вещества.
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9. Допиши липсващите думи в схематичното представяне на фотосинтезата.

10. Запиши на съответните места дихателните органи на животните:
 а) черна мида и шаран – …………………………………………
 б) пчела и пеперуда – ……………………………………………
 в) кон и гълъб – ………………………………………………….

ОТГОВОРИ:

Задача № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

отговор г а в г в б г в

Задача 9. над стрелката – слънчева енергия (или светлинна енергия, или слънчева светлина); в 
едната елипса – кислород, а в другата елипса – белтъци, въглехидрати и мазнини (или хранителни 
вещества)

Задача 10. а) хриле; б) трахеи; в) белидробове

КЛЕТЪЧЕН СТРОЕЖ И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ОРГАНИЗМИТЕ 

II вариант

1. През коя от частите на клетката навлизат необходимите за нея вещества и се изнасят непо-
требните вещества:

 а) наследствено вещество
 б) ядро
 в) клетъчна мембрана
 г) цитоплазма

2. Растенията извършват процес, който осигурява дишането на организмите. Кой е този про-
цес?

 а) фотосинтеза
 б) дишане
 в) отделяне
 г) обмяна на веществата

3. За самостойното си хранене растенията се нуждаят от:
 а) кислород
 б) светлинна енергия
 в) ниска температура на околната среда
 г) хранителни вещества, богати на енергия
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4. Открий ГРЕШНОТО твърдение. Храненето на животните:
 а) им осигурява градивен материал
 б) им осигурява енергия
 в) е самостойно
 г) е несамостойно

5. За храносмилането е вярно, че включва:
 а) само механично раздробяване на храната
 б) само химично разграждане на храната
 в) механично и химично разграждане на храната
 г) всмукване на хранителните вещества

6. За дишането на растенията е вярно, че:
 а) им осигурява енергия
 б) се извършва само в листата
 в) спира при ниска температура
 г) е необходим хлорофил 

7. Отделителната система на гръбначните животни включва:
 а) тънки извити тръбички
 б) малпигиеви тръбички
 в) бъбреци
 г) бъбреци и пикочопроводни пътища

8. Открий вярното твърдение:
 а) Растенията имат разнообразни отделителни органи.
 б) Растенията отделят някои непотребни вещества чрез листопад.
в) Отделителната система на рибите е най-сложно устроена.
 г) В пикочния мехур кръвта се пречиства от непотребни вещества.

9. Допиши липсващите думи в схематичното представяне на процеса дишане.

10. Запиши по едно животно, което диша:
 а) с цялата повърхнаст на тялото си – …………………………….
 б) с хриле – …………………………….
 в) с бели дробове – …………………………….

ОТГОВОРИ:

Задача № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
отговор в а б в в а г б
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ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ЧОВЕКА

I вариант

1. Кои хранителни вещества се използват най-вече като градивен материал за човешкото 
тяло: 

 а) мазнините 
 б) въглехидратите
 в) белтъците
 г) витамините

2. Кои зъби служат за отхапване на храната:
 а) резците
 б) кучешките зъби
 в) предкътниците
 г) кътниците

3. Открий ГРЕШНОТО твърдение.
 а) Добре сдъвканата храна се смила по-лесно от храносмилателните сокове.
 б) Спазването на диети е неподходящо за подрастващите. 
 в) Едновременно приемане на гореща храна и студена напитка не вреди на зъбите.
 г) Гледането на телевизия по време на хранене затруднява храносмилането.

4. За подрастващите НЕ е полезно да приемат всеки ден:
 а) храни богати на белтъци
 б) пресни плодове, богати на въглехидрати
 в) пресни зеленчуци, богати на витамини и минерали
г) храни, богати на животински мазнини

5. Кой дихателен орган на човека участва в гласообразуването:
 а) трахеята
 б) гръклянът
 в) белите дробове
 г) двата главни бронха

6. Кой от органите е означен неправилно:
 а) гръклян
 б) хранопровод
 в) бронхи
 г) бял дроб

7. Урината се образува в:
 а) бъбреците
 б) пикочния канал
 в) пикочния мехур
 г) пикочопроводите

8. Кое от твърденията за отделянето при човека е вярно:
 а) Само бъбреците отделят вредни и непотребни вещества.
 б) Пикочопроводите свързват пикочния мехур и пикочния канал.
 в) Пикочният канал на мъжа е по-къс от този на жената.
 г) Всички клетки отделят непотребни вещества.

а)
б)

в)

г)
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9. Свържи със стрелка всяка система и функцията й.

1. Храносмилателна система              А) снабдява организма с енергия.

2. Дихателна система        Б) отстранява вредните вещества от тялото.

3. Отделителна система                            В) осигурява преработката на храната.

10. Подчертай една от двете думи, предложени в скоби, за да станат твърденията верни.
А) Повече кислород се съдържа в (издишания въздух/вдишания въздух).
Б) Хранителните вещества, които ни доставят на-много енергия, са (белтъците/мазнините/).
В) Развабените нелекувани зъби (могат/не могат) да увредят бъбреците.

ОТГОВОРИ:

Задача № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
отговор в а в г б б а г

Задача 9. Свързват се: 1 – В); 2 – А); 3 – Б) 

Задача 10.  
А) Повече кислород се съдържа в (издишания въздух/вдишания въздух).
Б) Хранителните вещества, които ни доставят най-много енергия, са (белтъците/мазнините/).
В) Развалените нелекувани зъби (могат/не могат) да увредят бъбреците.

КЛЕТЪЧЕН СТРОЕЖ И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ОРГАНИЗМИТЕ 

II вариант

1. Кои хранителни вещества са най-богати на енергия:
 а) витамините
 б) въглехидратите
 в) мазнините
 г) белтъците

2. Кои зъби служат за разкъсване на храната:
 а) резците
 б) кучешките зъби
 в) предкътниците
 г) кътниците

3. Кой от органите е означен неправилно:
а) трахея
 б) стомах
 в) тънко черво
 г) дебело черво
  
4. Посочи вярното твърдение за режима на хранене на човека:
 а) Няма нужда режимът на хранене да се съобразява с възрастта на хората.

а) 

б) 

г) 
в) 
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 б) Храненето късно вечер води до спокоен сън.
 в) Храненето късно вечер не натоварва храносмилателните органи.
 г) Децата трябва да се хранят по-често от възрастните.

5. При преминаването през кой дихателен орган на човека въздухът се затопля, овлажнява и 
пречиства от прах и микроби:

 а) носна кухина
 б) гръклян
 в) трахея
 г) бели дробове

6. За алвеолите е вярно, че:
 а) се намират в началото на трахеята
 б) са многобройни малки мехурчета, обвити в мрежа от капиляри
 в) са многобройни малки мехурчета, изпълнени с кръв
 г) са клетки в носната кухина, които възприемат различни миризми

7. Кое от твърденията за отделителната система на човека, е ГРЕШНО:
 а) Пикочопроводите пренасят урината от бъбреците до пикочния мехур.
 б) Бъбреците са обвити в мастна капсула, предпазваща ги от сътресения.
 в) Пикочният канал свързва бъбрека с пикочния мехур.
 г) Пикочният мехур е кух мускулест орган.

8. Кое от твърденията е вярно:
 а) Алкохолът уврежда черния дроб, но не и бъбреците.
 б) Пушенето е вредно за дихателната, а не за отделиталната система.
 в) Половин литър вода дневно е достатъчна.
 г) Развалените зъби може да увредят бъбреците.

9. Свържи със стрелки недовършените изречения и съответните органи на човека.

1. Кръвта отдава въглероден диоксид и приема кислород в           А) бъбреците.

2. Кръвта се освобождава от вредни и непотребни вещества в     Б) тънкото черво.

3. Кръвта поема хранителни вещества и вода от    В) белите дробове.

10. В таблицата са допуснати 3 грешки. Открий ги и зачеркни болестите, записани на непра-
вилното място.

Болести, увреждащи храносмилателната система Болести, увреждащи дихателната система
хепатит А
възпаление на трахеята 
туберкулоза
зъбен кариес

белодробен рак
бронхит
язва на стомаха
астма
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ОТГОВОРИ:

Задача № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
отговор в б а г а б в г

Задача 9. Свързват се: 1 – В); 2 – А); 3 – Б) 

Задача 10. 
Болести, увреждащи храносмилателната система Болести, увреждащи дихателната система

хепатит А
възпаление на трахеята
туберкулоза
зъбен кариес

белодробен рак
бронхит
язва на стомаха
астма
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Изходящ тест Човекът и природата – вариант 1.
1. В един съд смесват две равни количества вода. Едното количество вода има температура 13 оС, а 

другото количество е с температура 19 оС. Колко е крайната температура на водата?
а) 6 оС  б) 13 оС  в) 16 оС  г) 19 оС 
2. Кое твърдение е вярно:
а) Изпарението на водата протича със същата бързина, както и изпарението на бензина.
б) Кипенето е изпарение от целия обем на течността.
в) Въздухът е лош топлоизолатор.
г) По време на топенето температурата на тялото се увеличава.

3. Кое твърдение НЕ е вярно:
а) Гравитационната сила зависи от вида на повърхността на планетите.  
б) Телата с по-голяма маса пораждат по-големи гравитационни сили. 
в) В сравнение със Земята планетата Марс има по-малка маса.
г) Слънцето притегля към себе си планетите, като им действа с гравитационна сила. 

4. Като използвате таблицата, отговорете на въпросите:

Вещество Температура на кипене, оС Вещество Температура на кипене, оС 

Вода 100 Олио 300

Олово 1750 Бензин 150

Спирт 78 Живак 357

а) Защо е много по-опасно да се изгорим с капка врящо олио отколкото с капка вряща вода?
б) Защо не може да се използва спиртен термометър при измерване на много високи температури?

5. Kак се нарича методът за разделянето на смеси, показан на рисунката? 
а) филтруване
б) разтваряне
в) пресяване
г) утаяване

6. Предложете методи за разделянето на тебеширен прах, смесен с вода:
а) 1. пресяване; 2. филтруване;
б) 1.утаяване; 2. филтруване; 
в) 1. филтруване; 2.утаяване; 
г) 1. филтруване; 2. пресяване.

7. Избройте три полезни свойства на водата. Дайте примери за употреба на водата, заради тези 
свойства. 

Свойства на водата
1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Употреба на водата:
1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Как може да се превърне наситен солен воден разтвор в ненаситен? 
а) чрез прибавяне на още сол; 
б) чрез прибавяне на вода;
в) чрез филтруване на разтвора;
г) чрез изпарение на част от водата.

9. Кое твърдение е вярно?
а) Всички клетки имат ядро.
б) Клетката е основна градивна единица на организмите.
в) Всички организми са изградени от много на брой клетки.
г) Размерите на клетките се измерват в милиметри.

10. Фотосинтезата е процес:
а) на несамостойно хранене на растенията 
б) при който се приема кислород
в) при който се отделя кислород
г) който се извършва само на тъмно

11. Коя от изброените дейности НЕ се извършва в храносмилателните органи на човека:
а) приемане на храната
б) доставяне на храната до всички клетки
в) смилане на храната
г) изхвърляне на хранителните отпадъци

12.  Запишете органите срещу основните жизнени процеси, в които участват.
листа на растенията, бели дробове, стомах, пикочен мехур 

Основен жизнен процес Орган, който участва в процеса
А. Хранене 
Б. Дишане 
В. Отделяне 

Изходящ тест по Човекът и природата – вариант 2.

1. Закачен на прозореца термометър през зимата отчита по пладне температура 9 оС. Ако температу-
рата се е повишила с 11 оС от сутринта до пладне, колко е показвал термометърът рано сутринта? 

а) -1 оС  б) -2 оС  в) 2 оС  г) 0 оС 
 2. Кое твърдение е вярно: 
а) При втвърдяването веществото, което е в течно състояние, приема топлина от околната среда.
б) Температурата на едно ястие се запазва по-дълго време, ако то се намира в метален съд вместо в 

керамичен.
в) Изпарението на водата протича по-бързо, когато температурата й е по-висока.
г) При топлообмен по-топлото тяло се загрява, а по-студеното – изстива.

3. Кое твърдение НЕ е вярно:
а)  Едновременно с въртенето около остта си Земята обикаля около Слънцето.
б)  През лятото в северното полукълбо слънчевите лъчи падат по-директно и нагряват земната по-

върхност по-силно, отколкото в южното полукълбо.
в) Оста на Земята не е вертикална, а е наклонена спрямо равнината на земната орбита.
г) Земята прави една пълна обиколка по орбитата си за едно денонощие. 
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4. Като използвате таблицата, отговорете на въпросите:

Вещество Температура на топене, оС Вещество Температура на топене, оС 

Лед 0 Желязо 1540
Олово 327 Сребро 961
Спирт -114 Живак -39

а) Защо за измерване на много ниски температури се използват спиртни, а не живачни термометри?
б) Кои вещества при летни температури (30 оС) са в течно състояние и кои – в твърдо?

5. Сместа от вода е пясък е: 
а) еднородна смес
б) нееднородна смес
в) чисто вещество
г) сплав. 

6. Предложете методи за разделянето на вода и пясък:
а) 1. пресяване; 2. филтруване;
б) 1. филтруване; 2. пресяване;
в) 1. филтруване; 2.утаяване; 
г) 1. утаяване; 2. филтруване.

7. Избройте три полезни свойства на кислорода. Дайте примери за употреба на кислорода, заради 
тези свойства. 

Свойства на кислорода: 
 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Употреба на кислорода:
1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Как може да се превърне наситен солен воден разтвор в ненаситен? 
а) чрез прибавяне на още сол; 
б) чрез филтруване на разтвора; 
в) чрез нагряване на разтвора;
г) чрез изпарение на част от водата.

9. Кое твърдение е вярно?
а) Клетките имат кълбовидна форма.
б) Клетките имат мембрана, цитоплазма и наследствено вещество.
в) Размерите на клетките се измерват в сантиметри.
г) Клетките имат хлоропласти.

10. Фотосинтезата е процес:
а) на самостойно хранене на растенията 
б) който се извършва във всички растителни клетки
в) който се извършва денонощно
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г) чрез който растенията дишат

11. Коя от изброените дейности НЕ се извършва в дихателните органи на човека:
а) приемане на атмосферен въздух
б) обмяна на газовете в белите дробове
в) доставяне на кислород до всички клетки
г) отделяне на въглероден диоксид

12. Запишете органите срещу основните жизнени процеси, в които участват.
листа на растенията, хриле, бъбреци, черва

Основен жизнен процес Орган, който участва в процеса
А. Хранене 
Б. Дишане 

В. Отделяне 

Таблица с верните отговори и брой точки
Физика: Забележка: Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Задача № 4 съдържа два въпроса 

със свободен отговор. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки. Максималният брой точки от четирите 
задачи е 7.

 Ключ на верните отговори

Вариант Задача 
1

Задача 
2

Задача 
3 Задача 4а Задача 4б

Вариант 1 в б а Олиото има много по-висока 
температура на кипене

Спиртът кипи при 
78 оС и не може да се използва при 

високи температури

Вариант 2 б в г
Спиртът има по-ниска темпе-

ратура на топене от живака и е 
по-подходящ за измерване на 

ниски температури.

В течно състояние са: вода, спирт, 
живак;

В твърдо състояние са: желязо, 
олово, сребро.

Таблица с верните отговори и брой точки-Химия

№
на задача

Вариант
I

Вариант
II

Брой точки
на задача

5. а б 1
6. б г 1
7. За всяко свойство х 0,5 и

за всяко приложение х 0,5.
за всяко свойство х 0,5 и
за всяко приложение х 0,5. 6 х 0,5 = 3

8. б в 1
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