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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Учебно-методическият комплект по предмета
човекът и обществото за трети клас съдържа
учебник, учебна тетрадка, електронен вариант на
учебника и книга за учителя. Съобразен е с науките
за обкръжаващата ни природна среда, обществото
и миналото на българската нация. Същевременно е
разработен в съответствие с достиженията на съвременната обща и частни дидактики, както и с модерните възгледи в теорията и методиката на възпитателната работа в училище и извън него. Това означава, че комплектът е:
• представен на достъпен и разбираем роден език;
• съобразен е с реалните учебни възможности на
учениците от трети клас, със спецификата на възрастовите им особености и равнището на интелектуално
развитие;
• насочен към стимулиране и развитие на самостоятелното мислене и творческите способности
на учениците в педагогическия процес;
• релевантен по отношение на концепциите на
учебния план за обучение в началния етап на основното образование и програмата по предмета от гледна точка на поставените цели и очакваните резултати
в съответствие с изискванията на компетентностния
подход, предназначен е както за индивидуална самостоятелна работа на учениците, така и за обучение
в сътрудничество при тяхната групова познавателна
и практическа дейност в училище и извън него;
• в приемствени и перспективни връзки е с предметите от културно-образователните области „Обществени науки и гражданско образование“ и „Природни науки и екология“, преподавани съответно в
по-долните и по-горните равнища на обучение;
• насочен е към формиране на системи от първоначални понятия и универсални учебни действия, които издигат учениците на едно по-високо научно-теоретично равнище на познание и практическа дейност;
• с рубрики, които обогатяват и систематизират
резултатите от учебната дейност на учениците по
предмета, осигуряват трансфера „теория – практика“;
• съпътстван с богат набор от електронни образователни ресурси, които дават възможност за разностранно, емоционалномотивирано интерактивно
взаимодействие на учителя и учениците при обучението, за използването на мултимедийни технологии
в урока.
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Книгата за учителя към учебно-методическия
комплект за 3. клас по човекът и обществото на издателство „Анубис“ има за цел да улесни практикуващите учители и стажант-учители в процеса на
утвърждаване на новите държавни образователни
стандарти в педагогическата им дейност в началните
класове, на новите учебни програми по предмета.
Учебно-методическият комплект реализира идеята за качествено нов, интердисциплинарен подход в
педагогическия процес в началните класове, осигуряващ по-добра систематизация на учебния материал
– вътрешнопредметна, междупредметна, транспред
метна и успешния преход „теория – практика“. При
него вниманието е фокусирано върху ценностните
аспекти на учебното съдържание, върху овладяването на културата на умствения труд от учениците.
Това води до метакогнитивно познание, свързано с
тяхната мотивация, виждания за света, с ценностната им ориентация. По този начин се усилва рефлексивният компонент в тяхната дейност, което влияе
на самопознанието, самоконтролът, самооценката и
саморегулацията. Целта е качествено и ефективно
протичане на обучението на учениците по предмета
човекът и обществото. Този подход предполага акцентиране върху дейностните компоненти на предвиденото за усвояване съдържание, които имат ярко
изразен стимулиращ и активизиращ ефект.
При учениците до 4 клас е важно и съобразяването с възрастовите характеристики на развитието
им. Това предполага, че най-целесъобразна за тях е
индуктивната стратегия на обучение. Тя съответства
на индивидуалните им психологически особености и
прави достъпен за тях процеса на обучение, приятен
и увлекателен, позволяващ по най-рационален начин
да започнат да развиват концептуалното си мислене
и да стъпят с увереност на по-високото научнотеоретично равнище на познание.
От авторския екип е предложен един примерен
модел на вариант за организация на педагогическия
процес в съответствие с изискванията на учебната
програма. В този смисъл практикуващите учители
разполагат с необходимата методическа свобода да
конструират по един творчески и неповторим начин
обучението по предмета човекът и обществото.
Авторите

2. НАУЧНИ ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
Отличителна специфична особеност в тематичното съдържание на курса човекът и обществото е
неговият интегративен характер. В един учебен
предмет се подбират и обединяват знания за човека, обществото, географската среда, за най-значимите събития в историята на българската държава.
Човекът се възприема от учениците като био-социално същество, носител на определена биологична
организация, подвластен на природните закономерности, и същевременно като член на обществото:
член на семейството, на училищните общности, на
обществата от хора, населяващи родния край, гражданин на държавата. Това позволява да се интегрират в един предмет знания за социалната действителност и за природната среда, което създава условия
за формиране у обучаващите се на необходимите
нравствени и светогледни възгледи и убеждения. В
учебното съдържание по предмета на достъпно за
реалните учебни възможности на децата равнище
се интегрират знания от различни области – обществознание, гражданско образование, исторически,
географски, екологични, биологически и др., което
позволява цялостно и многоаспектно да се анализират изследваните познавателни обекти. Така курсът
изпълнява важна пропедевтична функция относно
по-нататъшното изучаване на предметите от естествения и хуманитарния цикъл в основното училище.
В това отношение са застъпени приемствени и перспективни връзки, което съдейства за формиране на
съзнание за българска и европейска идентичност, на
висока гражданска култура у обучаващите се.
Холистичният подход дава възможност ученикът
да възприеме обкръжаващият го свят като единно
цяло в систематизиран вид, в което всички компоненти са свързани, да се ориентира в единството
и многообразието на този свят, да усвои стратегии, свързани с неговото преобразуване и усъвършенстване, за продуктивно взаимодействие с него.
Интердисциплинарният курс „Човекът и обществото“ предоставя широки възможности за осъществяването на междупредметни връзки с всички изучавани предмети в началните класове. Различна може
да бъде силата на взаимодействие между качествено
разнородните съдържателни фрагменти от учебния
материал, поради което концептуално се обосновават и няколко варианта на систематизирането му:
дизюнкция (многопластова, блокова форма на систематизация), конюнкция (симбиоза) – систематизация на взаимнопроникващи се елементи на учебното
съдържание, импликация (спираловидно-йерархична
систематизация), еквивалентност (хомогенизация –
систематизация чрез пълно сливане) и контрастно
съчетаване.

При подбора на съдържание на курса водещи са
следните концептуални идеи: разнообразие и красота на обектите от обкръжаващия ни свят в тяхната
онтологическа даденост, динамична изменчивост,
взаимовръзка и взаимозависимост на явленията и
процесите в природата и обществото. Учебният материал, тематически повтарящ се в различните равнища на обучение, въз основа на концентричната
подредба, служи като основа за надграждане на понятийния апарат, за разширяване и обогатяване на
знанията и уменията на учениците. Не може да не
отчетем връзките с предмета околен свят в първи и
втори клас, както и връзките с изучаваните в по-горните равнища предмети история и цивилизация и
география и икономика в системата на основното
образование. При това в процеса на индуктивно познание, свързано с „откриване“ на нови научни истини, на нови съдържателни полета, се осъществява
преход от единични, разпокъсани факти към добре
систематизирани обобщения, издигащи учениците на
научнотеоретично и метакогнитивно равнище на познание. Историческият материал, обществознанието
в курса е представено на макроравнище – държавата
България (нейното по-далечно и по-близко минало
и настояще) и на микроравнище – семейство, роден
край (град, село, област). В съответствие с хронологическия принцип за построяване на историческото
съдържание учениците в достъпна форма и постепенно се запознават с най-значимите исторически
събития, с изтъкнати исторически личности, посветили живота си на борбите за национален възход.
Немалко място е отделено на героичната борба на
българския народ с външните врагове, поробители за
национална независимост и свобода. В съответствие
с културологичния подход децата се приобщават
към културното наследство на страната, въплътено
в изкуството, в религиозните вярвания, фолклора,
народните традиции, обичаите. В съдържанието на
курса са дадени в синтезиран вид сведения за начина
на живот на нашите предшественици, за духовната и
материалната им култура (жилища, накити, облекло,
предмети от бита и др.), за упражнявани старинни
занаяти и начини за обработка на природни материали. Децата се запознават с нравствените ценности
и послания на хората, населявали нашите земи и определяли тяхното отношение към труда, вещите, към
семейството, природата, към себе си. Мислените
пътешествия по картата на България ги поставят в
съприкосновение с нови социокултурни реалности,
разширяват кръгозора им. Водеща роля при това има
личностно-центрираният подход в педагогическия
процес. Отчитат се психо-физиологическите възможности на децата, особеностите на възприемане
5

на околния свят, начините им на мислене (емоционално-образно, абстрактно-логическо), техните интереси, въображение. Разкриването на цялостната
картина на заобикалящия ги свят, на съществените
взаимовръзки и зависимости между неговите компоненти стимулира познавателния интерес на ученика,
неговите интелектуални и творчески способности,
формира естетическо отношение към действителността. Принципът за вариативност се реализира
чрез включване в съдържанието на курса не само на
основен материал, съответстващ на образователния
минимум, но и на допълнителен, разширяващ любознателността на ученика, предоставяйки му възможност да избира индивидуална траектория за учение.
Системата от задачи е диференцирана по степен на
сложност, по обем, което е предпоставка за активно
участие в образователния процес на различни равнища (репродуктивно, продуктивно, творчески), за
успешното решаване на практически проблеми чрез
прилагане на усвоения набор от знания и умения в
нестандартни ситуации.
В съответствие с общите дидактически принципи
за системност, достъпност, нагледност, с отчитане на краеведческия, екологическия, сезонния принципи на обучение пред учениците се разгръща картината на обкръжаващата ги жива и нежива природа в
нейното многообразие и богатство от проявления. Те
се запознават с водните ресурси на страната ни, с видовете водоеми, с повърхнината на България, осъз

нават отговорността на хората за съхраняването на
природните богатства. Изучават свойствата на въздуха, водите, почвите, на веществата, необходими за
живота на планетата, обсъждат проблеми, свързани с
тяхното замърсяване, и разбират необходимостта от
грижливо отношение към обкръжаващата ни среда.
Обогатяването на естествено-научните, географски и исторически понятия е съпътствано от
конкретизация с примери от природни, социални,
исторически обекти от родния край. Това свързва
обучението с живота, развива детската наблюдателност и интерес към околния свят. Така се формира
патриотично чувство, грижливо отношение към природата, културното и историческото наследство на
родния край, толерантно и хуманно отношение към
обичаите, традициите, религията на етнокултурните общности, населяващи родния край. По много от
разделите на програмата могат да се организират
екскурзии до природни и социални обекти, в музеи,
които дават богат емпиричен материал за уроците по
човекът и обществото.
Като цяло обучението по предмета човекът и обществото в трети клас е ориентирано към овладяване
на базисни знания, умения и отношения за природата
и обществото на България, към формирането на достъпни социални и граждански компетентности у учениците. Те се обучават и възпитават в духа на съвременните модерни демократични и цивилизационни
ценности на света, в който живеем.

Педагогически принципи при разработването и усвояването
на учебното съдържание по предмета човекът и обществото
1. Учебно-методическият комплект да е с нормативен характер, т.е. в пълно съответствие с учебната програма, с държавните образователни стандарти.
2. Да позволява системност и последователност при усвояването на съдържанието. Да се реализират вътрешнопредметни, междупредметни
и транспредметни приемствени и перспективни
връзки.
3. Да предпоставя изследователски модел на
обучение, при който децата учат с ентусиазъм, а
обучението е изпълнено с предизвикателства, противоречия и е провокативно по отношение на тяхното
творческо мислене, въображение и интереси. Учениците решават проблеми, проверяват хипотези.
4. Многовариантност на обяснителните схеми
с възможност за задълбочено разбиране на материала. Реализиране на идеята за прекодиране на учебния материал. Образният, вербалният, предметният
и знаково-символичният код на учебната информация са в динамично взаимодействие и се допълват
по целесъобразен начин. От значение е паралелното
стимулиране на двете мозъчни полукълба.
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5. Позитивен модел на учебна комуникация с акцент върху постиженията на учениците. Съдържателна качествена обратна връзка и оценяване.
6. Целесъобразно дозиране на учебния материал
по равнище на трудност.
7. Вариативен характер на задачите за упражнения с възможност за диференциран и персонифициран подход.
8. Екипна работа и индивидуална самостоятелна
работа на учениците – в оптимално съотношение.
9. Личностно-центриран и диалогичен подход на
обучение.
10. Табу относно проявите на конкуренция и съперничество между учениците. Развитие на социални умения и туширане на индивидуализма и егоцентризма.
11. Интердисциплинарен подход при разработването на учебното съдържание с използване на различни варианти за систематизация на учебния материал.
12. Използване на заинтригуващи, игрови подходи, събуждащи любопитството, интереса на уче-

ниците като водещи мотиви за учебно познание и
практика.
13. Индуктивна стратегия при формирането на
нови научни понятия.
14. Развиващи функции на повторението.
15. Блоково структуриране на учебното съдържание: информационен блок (ИБ); проблемен блок
(ПБ); тренировъчен блок (ТБ); блок за стимулиране на любознателността (БСЛ); блок за самоконтрол (БС); контролен блок (КонБ); корективен блок
(КорБ). Така се постига метапредметност в учебното
познание и практиката. Текстовете да са комбинация
от основен, допълнителен и пояснителен текст, а нетекстовата част да включва: илюстративен материал
(научно-познавателен, художествен, документален),
апарат за организация на усвояването, апарат за ориентация.
16. Новите понятия по всяка тема дискретно се
разкриват в основния текст (т.е. в контекста), без да
се изисква учениците да заучават и репродуцират
определения. Идеята е да се постигне пълноценно
разбиране и осмисляне на материала при неговото
индивидуално възприемане.
17. Конструктивизъм и творчество при индивидуалното и груповото познание.
Учебникът по човекът и обществото за 3. клас
съдържа 8 глобални теми, разработени в 60 урочни
единици и разпределени в съответствие с учебната
програма. От тях 31 са за разработване на нов учебен материал, 20 за затвърдяване и 9 за обобщаване
и систематизиране на усвоения материал. Входящата
и изходящата диагностика са оформени като тестове,
които са включени в учебната тетрадка. Всеки разтвор от учебника съдържа по една урочна единица за
нов учебен материал с примерна структура:
• заглавие на темата
• текстова информация по логически развиващ се
план и илюстративен материал
• рубриката „Днес научих“
• рубриката „Въпроси и задачи“
за първично затвърдяване на новите знания
• материали по рубриката „Да знаем повече“
Уроците за затвърдяване са структурирани по
следния начин:
• заглавие на темата
• мотивиращ диалог между Ани и Борис с цел
подходяща емоционална нагласа за часа и провоки-

ране на интерес към темата на урока
• система от усложняващи се въпроси и задачи
за упражнения от учениците с цел приложение на
знанията за решаване на различни интелектуални и
практически проблеми, съчетани с илюстративен материал.
Уроците за обобщаване и систематизиране на
учебния материал включват:
• разнообразни въпроси и задачи за изпълнение,
за индивидуална или групова работа, за самоконтрол
и самооценка
• задачи за определяне на историческа хронология чрез използване линия на времето
• конструиране и използване на мисловни карти
за цялостно обобщаване на материала по съответния
раздел от учебното съдържание
• използване на „кинолента“ със снимки от уроците.
В уроците за затвърдяване и обобщаване учениците се упражняват да работят не само с текстове, но
и с условни графични изображения.
Учебната тетрадка съдържа богат и разнообразен дидактичен материал за работа към всеки от уроците за нови знания и за затвърдяване, както и тестови задачи за диагностика на постигнатото равнище
на усвояване към уроците за обобщаване и систематизиране на знанията. Задачите в учебната тетрадка
са от различен тип: за конструиране на текстове или
изречения с пропуснати логически звена; за таблично систематизиране на материала; за определяне на
съответствие; за групово диференцирана работа по
проекти с изследователски характер или подготовка
на табла, настолни книги, пирамидки, портфолио;
задачи с междупредметен характер. Включени са и
кръстословици, занимателни игри, задачи с опора
върху изображения, различни инструкции със съвети за рационално учене, речникова работа и др.
Електронният учебник представя освен електронната версия на съдържанието, което е предвидено за задължително изучаване в съответствие с
държавните изисквания, и доста допълнителни материали за разширяване и развитие на любознателността на децата и техните интереси; легенди; разкази; приказки; видеофрагменти; филми; аудиофайлове; разнообразен илюстративен материал; мултимедийни презентации; дидактични игри и електронни
тестове.

Нормативни основания за разработването на учебния комплект
Закон за предучилищното и училищното образование от 1 август 2016 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015
г., в сила от 1.08.2016 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в
сила от 18.07.2017 г.)
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.

Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала (обн., ДВ,
бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г. )
Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование, обн., ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от
11.10.2016 г.
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Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ,
бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), обн.,
ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.
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Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр.
73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.), обн., ДВ, бр.
77 от 26.09.2017 г.

3. ФОРМИ И МЕТОДИ НА КОНТРОЛ – ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ
Проверяването и оценяването са спътник на обучението от незапомнени времена. Те са универсални,
общоизползвани, традиционно утвърдени и относително стабилни форми на взаимодействие и контакт
между учителя и учениците. Насочени са към установяване на равнището на протичане на дейността в
количествен и качествен аспект. Поради важните социални функции на контрола в обучението се стигна
до обособяването на направлението доцимология в
дидактиката. Обект на специално внимание в него са
показателите и критериите (нормите, еталоните) за
преценка на достиженията на учениците, вариантите
на оценяване, характеристиката на недостатъците и
грешките в оценъчната технология. Доцимологията
разкрива нуждата от достъпни процедури за оценяване на дейностите в обучението, изследва условията за усъвършенстване на системата за контрол
върху подготовката и развитието на учениците. Така
решава въпроса за оптимизиране параметрите на
тяхната активност, за най-рационалното използване
на техния интелектуален и емоционален заряд.
Функции на контрола в обучението
Диагностична, ретрогностична (познаване на
миналите състояния в развитието на ученика) и
прогностична функции (предвиждане на бъдещото развитие на личността на ученика). Диагностиката не може да се ограничава само с анализа на
резултатите от дейността и е длъжна да разглежда и
умствените операции, стратегията на познание, които водят до тези резултати. Диагностиката, ориентирана към дейността, трябва да се развива като допълнение и частично като алтернатива на традиционната
диагностика. Това означава при качественото оценяване да се отчитат и технологията на обучението,
готовността за него, процесът на протичането му,
неговата рационалност, ход, затруднения.
Обучаваща и развиваща функция. Благодарение на нея се разширяват, допълват и задълбочават, систематизират познанията на учениците. Същевременно техните познавателни и практически
действия се усъвършенстват и интегрират. Развива
се логическото мислене на децата, както и техническите похвати за дейност: работа по план, избор на
най-целесъобразни и икономични похвати за работа, тренинг в изготвянето и ползването на схеми,
таблици, диаграми, справочници и др. работи се целенасочено за преодоляване на допуснатите грешки
от учениците.
Възпитателна (мотивираща) функция. Освен
че контролът помага за формирането на определени качества у ученика, той формира и адекватни за
груповата познавателна дейност социални навици и

култура на поведението. В този аспект е важно да
се постигне „автономия в ученето“. Възпитателната
сила на оценката се състои в нейната обективност.
Неадекватните оценки (завишени, занижени) не стимулират правилно учениците към системна работа
върху материала по предмета.
Селективна и регулираща функция. Свързана
е с движението на учениците при преминаването им
от едно равнище и степен на обучение към други.
„Доколкото училищата имат селективна функция,
наред с тяхната дейностна, развиваща функция –
пише Джон Пиърс, – учениците би следвало да бъдат
предпазливи към даването на учителите на толкова
много власт върху жизнените им шансове (3, с. 54).
Практиката, свързана с поставяне на оценки, е богата, разнообразна и не може да се уеднакви. Що се
отнася до качественото оценяване, има съществени
пропуски в професионалната подготовка на учителите в тази посока. Това поставя изискването за издигане на професионалните критерии към учителите
при контрола, за да се избегне субективизмът. По
този начин и учениците ще могат да поемат своята
част от „отговорността в ученето“. Това предполага
засилване ролята на текущия контрол и самоконтрола в учебната дейност.
Контролно-осведомителна функция. Чрез нея
се определя равнището на разбиране на изучавания
материал, степента на усвояване, изяснява се доколко учениците умеят да прилагат теоретичните знания
за решаването на многообразни задачи.
Ориентираща функция. По изпълнението на
учебните задачи учениците добиват представа за
достигането на фиксираните крайни и междинни
цели на обучението, на очакваните резултати в него.
Напоследък се преодолява фетишизирането на крайните резултати и се отчита динамиката в развитието
на ученика, неговият реален напредък.
Контролът и оценката се трансформират в
самоконтрол и самооценка, т.е. от външно оценяване се преминава към вътрешно оценяване. Наличието на рефлексия в обучението е доказателство, че
ученикът успешно е формирал определени аспекти
на своето самосъзнание в дейността.
Контролът е неотменим елемент на системата на
обучение и благодарение на него се реализира обратна връзка, позволяваща оперативно да се регулира
и коригира ходът на учебно-познавателната дейност
на учениците с цел повишаване на ефективността ѝ.
Текущият контрол в обучението се засилва през последните години и има приоритет пред заключителния контрол, без да се подценява и неговата значимост.
Структурата на контрола включва следните операции:
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1. Определяне целите на проверката (те не са тъждествени със зададените цели на обучението)
2. Планиране на проверката
3. Организация и осъществяване на проверяването
4. Установяване на действителното състояние, на
положителните и отрицателните страни в подготовката на учениците
5. Измерване на фактическите резултати с очакваните, т.е. с приетата норма, и установяване качеството на подготовката на ученика
6. Анализ на грешките и отклоненията от установените еталони
7. Въвеждане на коригиращи мерки при незадоволителни резултати
Ако не се свърже с оценъчна дейност, проверяването губи функционалния си смисъл и значение.
Най-важните изисквания към проверките са:
системност, всестранност, индивидуалност и диференцираност на контрола, взаимосвързаност на различните видове проверки: предварителна, текуща
и заключителна. В началото на учебната година се
осъществява входяща диагностика, т.е. определяне
равнището на усвоения материал по предмета околен
свят във втори клас. Въз основа на резултатите от
проучването се замисля всичко, което предстои да се
извърши по начин, който да превъзмогне постепенно дефицитите и несъвършенствата в овладяването
на знания за света, който ни обкръжава, за ролята
на човека в обществото. Постигнатите резултати в
процеса на обучение по предмета човекът и обществото се оценяват устно, писмено или практически
Оценката е качествена, съдържателна или както я
наричат, аналитична. Тя корелира непосредствено
със самооценката на ученика, която би следвало да е
адекватна. Познавателният и практическият прогрес
на ученика се отчитат в ежедневната текуща работа в училище чрез механизмите на обратната връзка
– външна (от учителя или други лица към ученика)
и вътрешна (чрез гностична саморегулация). Усвоените от учениците знания и умения се проверяват
чрез изпълнението на разнообразни учебни задачи.
В края на учебната година се оценява изходното равнище на достиженията на учениците по предмета.
С въвеждането на единни държавни изисквания
в образованието се създават предпоставки за засилване ролята на текущия контрол в обучението. При
този вид проверяване и оценяване от учителите често се изразява безпокойство от смяната на ролята им
в процеса на обучение, както отбелязва Джон Пиърс
– от тази на помощници и съветници в самостоятелната дейност на учениците в един момент на съдии
и екзаминатори (3). Възниква въпросът каква линия
на поведение ще изберат те. Този момент не бива да
се игнорира от учителите независимо от факта, че с
изискването по стандарт за качественото оценяване
обучението на учениците до 3. клас по всички учеб10

ни предмети някои рискове от евентуални психологически травми у децата при негативно оценяване
намаляват. Ясно е, че учениците ще имат принципни изисквания към процедурите по оценяване, към
тяхната диагностична сила. Ето защо оценките при
текущия контрол следва да са добре аргументирани и като следствие от това да няма фрапиращо
разминаване между оценки и самооценки. Изводът,
който прави Д. Пиърс, е, че „… текущото и непрекъснатото оценяване… поражда по-голямо взаимно
уважение между учителя и ученика“ (3, с. 54). Качествените оценки се превръщат в постоянно действащ фактор в учебната дейност. Основен принцип в
новата методика е „принципът за безконфликтност“
и това е така, защото качественото оценяване е максимално точно, безпогрешно и обективно. Снети са
всички възможности за конфликт между учителя и
учениците, между семейството и училището. Всеки
ученик има възможност с малко повече усилия и педагогическа подкрепа от учителя или съучениците да
си поправи оценката.
Основните методи за проверка са наблюдението, устното (фронтално и индивидуално) изпитване,
писмените работи (писмено изпълнение на задачи в
учебната тетрадка, изпълнение на тестове в различни варианти и т.н.), графическите и практическите
работи, програмираният контрол и стандартизираният контрол (машинен и безмашинен). Тези методи
взаимно се допълват при обучението по предмета
човекът и обществото в 3. клас.
Формите на проверяване в учебно-познавателната и практическата дейност на учениците са многообразни.
В дидактическата литература се разграничават
две основни форми на проверяване: самопроверка и
проверка от други (принудителна, чужда проверка).
Чуждата проверка понякога е свързана с различни
негативни явления – преписване, подсказване, бягство от часове, противоречия, конфликти, съпротива
и др. Тези форми на проверяване се съчетават със
съответни процедури за оценяване. В този смисъл
в зависимост от оценяващия субект М. Дауни и
А. В. Кели говорят за два вида оценки в обучението: външна, която се прави от учители, възпитатели,
родители, експерти, комисии от екзаминатори и др.
(обществеността безспорно трябва да има достъп до
откритията, направени чрез системата за контрол).
Факт е, че с въвеждането на външното оценяване
в оценъчната дейност участват много институции,
много социални звена. Това според М. Дауни и А.В.
Кели води до „демократичен“ стил на оценяване като
алтернатива на „бюрократичния“ или „авторитарен“
стил. Ключова, централна фигура при този вид оценяване си остава учителят (1, с. 239 – 240). С цел
преодоляване на недостатъците при оценяването в
системата на обучение и постигане на необходимата
обективност в измерванията Елиът и Аделман пред-

лагат един интересен метод, т. нар. метод на триъгълника, който включва тристранен процес на оценяване – от учители, ученици и независими външни
наблюдатели (2). В съответствие с това е и въведената оценъчна рамка при обучението в началните
класове в българското училище. Този метод е от значение за усъвършенстване на ежедневната дейност в
образователните институции у нас в начален етап на
основното образование и при масовата проверка на
резултатите от обучението.
Дидактическите изисквания към оценяването са отразени в Наредба №11 от 01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.) и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №11 (ДВ, бр. 78 от
29.09.2017 г.). Важно е качествените оценки точно
да отчитат познавателния прогрес на учениците, да
съответстват на реалните им достижения, да бъдат
ясни и обосновани, диференцирани за различните
страни от тяхната подготовка. Моделите на оценяване са многообразни и под формата на оценъчни
съждения и като емоционални реакции от страна на
екзаминаторите.
Съществен е въпросът за видовете оценки в педагогическата практика. На текущата и заключителната проверка съответстват според М. Дауни и
А. В. Кели два вида оценки: формираща и сумативна
(обобщаваща, събирателна)(1). Конкретно за предмета човекът и обществото в 3. клас те представляват качествени оценки. Качествените оценки още
могат да са освен текущи (процесуални) и кумулативни (заключителни) още формални и неформални;
вътрешни и външни; конвергентни и дивергентни,
общи или профилирани.
В системата за самоконтрол е целесъобразно да
се обособят четири структурно-функционални блока:
1. Приемане от субекта ученик на поставената дидактическа цел (целеполагане).
2. Изработване на стратегия за решаване на учебната задача, т.е. програмиране на изпълнителските
действия.
3. Оценка на получените резултати и на рационалността на избрания способ за действие по отношение достигането на целта.
4. Корекция на програмата за дейност.
Прогностичният контрол отнасяме към 1 и 2 блок
на системата, а ретроспективния контрол в неговите
две разновидности – пооперационен и заключителен
– към 3 и 4 блок. Самоконтролът трябва да съпровожда и да бъде естествено продължение на добре
организирания контрол от страна на учителя.
Важни са изискванията и към проектната дейност
при обучението по предмета човекът и обществото,
3. клас. При качественото оценяване трябва да се отчита наличието на многообразни класификации на
проектите, които се реализират при обучението по
предмета.

Според мащабите на дейност проектите са: регионални, национални, международни.
В зависимост от доминиращата дейност на учениците има: практикоориентиран проект, изследователски проект (творчески), информационен проект.
В съдържателно отношение се прави диференциация по тематични области.
По времетраене и реализация – седмични проекти – 30 – 40 часа; минипроекти – в един урок или негова част; краткосрочни – 4 – 6 урока; дългосрочни.
По количество на изпълнителите – монопроекти и
междупредметни такива.
И още проектите се подразделят на: персонални и
групови в организационен аспект; проекти игри, екскурзионни проекти; повествователни проекти, конструктивни проекти.
Очертават се следните етапи при реализиране на
проектна дейност:
Предварителен, т.е. стартова фаза. Включва:
– намиране на тема и уточняването ѝ;
– отделяне на подтеми към проекта;
– формиране на творчески групи (планира се работата в групите; разработва се график на времето;
разпределят се функциите вътре в групата);
– подготовка на материали за изследователска
работа: формулиране на въпроси, на които да се отговори; подготовка на задачи за екипите; подбор на
литература; определяне на формите за изразяване на
резултатите от проектната дейност.
Същинска работна фаза:
– реализиране на проекта;
– оформяне на резултатите;
– презентация, т.е. представяне и защита на проекта.
Анализ на проектната работа:
– обсъждане на проекта;
– рефлексия – качествена оценка на постигнатото – отчитат се силните и слабите страни на всяка
работа; отчита се какво не е реализирано и какво
е попречило за изпълнението на плановете; кои са
обективните и субективни причини;
– изводи и препоръки.
Някои препоръчителни видове презентации,
т.е. представяне на крайния продукт, са:
1. Изготвяне на табло, фотоалбум, електронна
мултимедийна презентация, книга, диплянка, серия
от рисунки и т.н.
2. Писмено съчинение по изследваната тема
3. Делова игра, инсценировка, театрализация,
спектакъл, спортна игра
4. Демонстриране на видеофилм, телевизионно
предаване, на видеофрагменти
5. Изготвяне на реклама по темата
6. Учебни форуми: конференции, кръгли маси,
дискусии, срещи и др.
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При качественото оценяване на резултатите от
проектната дейност трябва да се вземат под внимание следните съображения:
1. Равнището на активност и самостоятелност на
ученика
2. Практическата значимост на получения творчески продукт
3. Интердисциплинарността на проектната дейност
4. Проявената от ученика изобретателност, оригиналност, креативност
5. Ритмичност при протичането на проекта през
всичките му етапи
6. Естетическата стойност на това, което е сътворено

7. Социалният конструктивизъм, т.е. степента на
кохезия между членовете на работните екипи, сътрудничеството между тях, координацията на дейностите
8. Добрата визуализация и сполучливото експониране на творческия продукт
9. Многообразието на използваните методи, средства и форми за дейност и тяхната целесъобразност
10. Ценността на образователния, развиващия и
възпитателния ефект от изпълнението на проекта
11. Обществено-полезният характер и социалният отзвук на реализираната проектна дейност. Добре
би било да се подбират проекти с висока обществена
стойност, с патриотична насоченост.
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4. ВАРИАНТ НА ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
Училище ......................................................................

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

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА ................/................ ГОДИНА

Уроци за разработка на нов учебен материал (НЗ)

31 чàса

Уроци за затвърдяване на усвоеното (ЗЗ)

20 чàса

Уроци за обобщаване и систематизиране (НП, ГП, ОС)

9 чàса

Уроци за диагностика на входно и изходно равнище (ВД, ИД, ТК)

4 чàса

Годишен хорариум: 64 чàса
Срочен: І срок – 32 чàса
ІІ срок – 32 чàса

Изготвил: ......................................................
(име и фамилия)
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№ Учебна
по седмица
ред по ред

Тема на
урочната
единица

Вид
на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)

Нови
понятия

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

1

І

Разказвам за
околния свят

НП

Доказва, че може да прилага наученото по околен свят
от II клас за природата и обществото и има компетентности в областта на природните науки, насочени към
устойчиво развитие и здравословен начин на живот.

2

ІІ

Какво знам за
околния свят

ВД

Установява входното равнище в началото на III клас
като резултат от обучението по околен свят във II клас.
Стимулира интерес за участие в коментара на резултатите.

3

ІІІ

Обществото и
хората

НЗ

Разбира, че обществото се състои от различни по състав общество
групи от хора. Назовава различни групи в обществото и
как се създават.
Знае, че всички хора в обществото независимо от различията си имат еднакви права и задължения и трябва
да се уважават.
Илюстрира с примери принадлежността си към социални групи и общности.

4

ІV

Празниците и
обичаите на
хората

НЗ

Разбира, че групите в обществото имат различни празници, обичаи и традиции, които ги обединяват.
Назовава основни битови празници на различни групи
в българското общество и знае техните нравствени послания.
Разбира значението на празниците за сплотяване на
всички хора в обществото.

5

V

Техническите
нововъведения
в живота на
хората

НЗ

Разбира значението на техническите нововъведения за
разитието на обществото.
Дава примери за открития и нововъведения, които са
променили съществено начина на живот на хората.

6

VI

Разказвам
за хората и
обществото

ЗЗ

Описва и обяснява различни дейности, които са полезни
за цялото общество.
Разбира необходимостта от взаимодействие между хората за развитието на обществото.
Интерпретира примери за развитието на обществото
като поредица от положителни и отрицателни събития.
Разпознава ситуации, които застрашават сигурността и
живота.

7

VII

България е
моята родина

НЗ

Определя своята национална идентичност и българско
гражданство.
Обяснява значението на Европейския съюз за България
и другите държави членки, познава неговите символи.
Познава и обяснява основна част от своите права и задължения като гражданин на България и на Европейския съюз.
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гражданин
на
България
гражданин
на
Европейския съюз

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Устна
Практическа
Индивидуална
Групова
Изпълнява 5 задачи, различни по форма на отговор: със Качествени оценки от
структуриран отговор – за избор: един верен отговор от контролна работа
четири – (№1); със структуриран отговор за съотнасяне – (№ 2); със свободен къс отговор – три (№ 3, 4, 5).
Различава обществена от природна среда.
Качествени оценки от
Различава групи в обществото.
изпълнението на индивидуална
Дава примери за взаимопомощ в групите и обществото. и групова работа
Разграничава верни от неверни твърдения за обществото, правата и задълженията на хората в него.
Познава правилата за работа в група.

Довършва твърдения, свързани с празниците и обичаите в обществото.
Разпознава битови празници на различни групи по техните трациционни белези.
Съотнася основни битови празници към групи в обществото, за които са характерни. Проучва типичен български битов празник.

Качествени оценки от
изпълнението на индивидуална
и групова работа
Текущи оценки от устна и
писмена работа

Разпознава изображенията на някои от най-важните от- Текущи оценки от устна и
крития и технически нововъведения, направени в света. писмена работа
Групира изобретения и технически нововъведения по
функции и предназначение.
Интерпретира примери за значението на откритията за
живота в обществото.
По изображения:
Качествена оценка за работата
Разпознава и обяснява дейности, полезни за общество- по задачи в учебната тетрадка
то.
Разграничава и групира положителни и отрицателни
дейности и събития за хората и обществото.
Четене с разбиране на непознат текст.

Попълва липсващи думи в текст.
Качествена оценка за работата
Познава, описва и обяснява съдържанието и значението по задачи в учебната тетрадка
на държавните символи на Бъргария и символите на ЕС.
Разграничава верни от неверни твърдения.
Анализира художествен текст.
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

Нови
понятия
(6)

8

VIII

Картата
България

на НЗ

Разбира същността и значението на географската карта.
Определя посоките на света при работа с нея.
Познава и обяснява най-често използваните условни
знаци и цветове в картата.

карта,
условни
знаци,
посоките
на света

9

IX

България – бал- НЗ
канска и европейска страна

държавни
граници,
полу
остров

10

X

България
на ЗЗ
картата на Европа

Ориентира се по географската карта за местоположението на България на Балканския полуостров и в Европа.
Посочва на картата държавните граници на България
със съседните страни и обекти.
Разбира значението на географското положение на България за нейното развитие.
Познава условните знаци на картата и я използва като
източник на информация.
Ориентира се по картата и посоките на света.
Дава примери за приложение на картата в различини
сфери на обществения живот.

11

XI

Българинът – ОС
гражданин на
България и на
Европа

Обобщава наученото за географското положение на
България в Европа и на Балканския полуостров, за националните символи и символите на обединена Европа.
Илюстрира с примери връзките на България с Европа.

12

XII

Равнините
низините
България

и НЗ
в

Описва с помощта на географска карта повърхнината на
България и цветовете, с които се изобразява на географската карта.
Назовава имената на: най-голямата равнина и низина в
България; на най-голямото поле в България.
Описва основни характеристики на природните обекти
и значението им за трудовата дейност на хората и за обществото.

13

XIII

Планините
България

в НЗ

Описва планините като част от повърхнината и природ- планина
ните богатства на България и как се изобразяват на географската карта.
Назовава имената на най-известните планини в България.
Описва основни характеристики на планините и значението им за трудовата дейност на хората и за обществото.
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16

XIV

Пътешествие
по картата на
България

ЗЗ

Затвърдяват се знанията за основни природни обекти
от повърхнината на България, за техните водещи
характеристики и се показват на географската карта.

повърхнина,
низина,
равнина,
поле

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Четене на географска карта с акцентиране на някои условни знаци и основни цветове.
Ориентиране по карта – основните посоки на света.
Извличане на информация от географската карта за
ориентиране на обекти.

Качествени оценки при устна и/
или писмена проверка на умение
за четене на географска карта и
умение за ориентиране по карта.

Посочва България на картата на Балканския полуос- Качествени оценки от писмена
тров и Европа.
работа при изпълнение на задаОбяснява защо е балканска и европейска страна.
чи от учебната тетрадка.
Назовава съседните на България страни и обекти, като
ги ориентира по посоките на света.
Разграничава верни от неверни твърдения.
Извлича информация от картата и попълва пропуснати Текущи оценки от практическа
думи в непознат текст. Разпознава условни знаци и ги работа с географска карта.
назовава и/или рисува.

Анализира изображения и попълва пропуснати думи в Оценки от работа в учебната тенепознат текст.
традка.
Разпознава изображения и подрежда в определена последователност.
Описва повърхнината на България.
Оценки от работа в учебната теПоказва на картата на България Дунавската равинина, традка.
Горнотракийската низина, Софийското поле.
Сравнява равнините, низините и полетата.
Обяснява значението им за хората и обществото.

Анализира изображения и разпознава основни елемен- Качествени оценки от писмена
ти от повърхнината.
работа при изпълнение на задаПоказва на картата на България четирите най-известни чи от учебната тетрадка.
планини и ги сравнява.
Познава природните богатства на планините и значението им за хората и обществото.

Разпознава изучени природни обекти по изображения
и текст, и ги назовава. Допълва текстовете към тях с
липсващи думи. Изработва картинна карта на България.
Изчертава маршрут върху картата и описва посоките на
движение и изучените природни обекти, през които ще
премине.

Текущи оценки от индивидуална
и групова работа в учебната
тетрадка.
Качествена оценка на
проектната задача.

17

№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

Нови
понятия
(6)

15

XV

Водите в
България

НЗ

Ориентира се по цветовете и условните знаци на гео- река,
графската карта за местополажението на водните обек- езеро,
ти и ги показва на картата.
море
Назовава имената на най-големите реки и езера в България.
Описва основни характеристики на реките, езерата и
морето и значението им за живота и трудовата дейност
на хората.
Разбира отговорността на хората за опазване на водите
на България.

16

XVI

Водата – дар за
живот

ЗЗ

Затвърдяват се знанията за най-големите и известни
реки, езера и Черно море, за техните водещи характеристики и ги показва на географската карта.

17

XVII

Растенията и
животните в
България

НЗ

Възприема растителния и животинския свят като част
от природните богатства на България.
Назовава типични представители на растенията и животните в България. Описва основни характеристики и
значението им.
Разбира отговорността на хората за тяхното опазване в
България.

18

XVIII

Клуб за защита
на природата

ЗЗ

Затвърдяват се знанията за: основните обитатели на
планините, равнини и низините, и на водните басейни в
България; за представители на растинията и животните
в България; за опазването им.

19

XIX

Сезоните в
България –
богатство за
хората

НЗ

Възприема сезоните като част от природните богатства
на България.
Описва промените, които настъпват през сезоните в
природата и обществото.
Обяснява връзката между природните дадености и трудовата дейност на хората и животът в обществото.
Назовава ситуации, които застрашават природата и живота на хората в обществото.

20

XX

Сезоните и
животът на
хората

ЗЗ

Затвърдяват се знанията за: промените, които настъпват
в природата и времето през сезоните; за влиянието им
върху хората и тяхната дейност.
Дават примери за връзката между природните дадености и трудовата дейност на хората.

21

XXI

Природните
богатства на
България

ОС

Обобщава наученото за природните богатства на България с помощта на мисловна карта.
Назовава природни обекти и ги показва на географската
карта на България.
Описва значими природни обекти в България.

22

XXII

Природните
богатства на
България

ТК

Установява резултатите от обучението след изучаване
на раздела „Природните богатства на България“.
Стимулира интерес за участие в коментара на резултатите.

18

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Възприема водното богатство на България като част от Оценки от работа в учебната
природните богатства и разпознава елементите му.
тетрадка.
Показва на картата на България най-големите реки и
езера и Черно море.
Разпознава верни и неверни твърдения за характеристиките на водното богатство на страната.
Сравнява езерата и морето.

Извлича информация от картата и я пренася в текст, в
който коригира допуснати грешки; разпознава и назовава имена на реки в България.
Анализира изображение и съдава къс текст.

Текущи оценки от индивидуална
и групова работа в учебната
тетрадка.
Качествена оценка на
проектната задача.

Локализира представители на растителния и живо Качествени оценки от писмена
тинския свят в териториите, които обитават.
работа при изпълнение на
Разпознава ги на изображения.
задачи от учебната тетрадка.
Анализира къс текст.
Дава примери за опазване на растителния и животинския свят в България.
Посочва примери за: типични представители на расте- Качествени оценки от
нията и животните в България; за техните местооби- индивидуална и групова работа
тания; за загрижеността и отговорността на хората за в учебната тетрадка.
опазването им и чистота в природата.
Анализира и коментира изображения.
Качествени оценки от
Съотнася показаните дейности на изображенията към индивидуална и групова работа
сезоните, за които са типични.
в учебната тетрадка.
Представя любимия сезон.

Анализира и коментира карти. Извлича информация Качествени оценки от работа в
от тях и създава кратък текст. Съотнася картите и час по групи.
информацията, която представят, към всеки един от
сезоните. Формулира съвети към хората.
Чете мисловна карта и довършва твърдения. Редактира Качествени оценки от работа в
текст с помощта на информация от географската карта учебната тетрадка.
на България.
Изпълнява 5 задачи, различни по форма на отговор: Текущи оценки от индивидуална
със свободен къс отговор – 1 (№ 5); със структуриран писмена работа с възможност за
отговор – за избор на един верен отговор от четири – 1 самооценяване.
(№ 3); с частично структуриран отговор – 2 (№ 1, 4);
със структуриран отговор за съотнасяне – 1 (№ 2).
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

23

XXIII

Природата на
моя роден край
Урок проект

24

XXIV

Българските
земи в найстари времена

НЗ

Разбира какво представлява миналото и защо трябва да
се познава.
Логически групира източниците на знания за миналото
(материални, писмени и устни).
Чрез конкретен илюстративен материал идентифицира
различни източници на знания.
Разкрива предназначението на музеите в живота на обществото.
Разказва за миналото на своя град или село.

25

XXV

Траките –
древните
обитатели на
българските
земи

НЗ

Описва елементи от ежедневния живот на траките като
най-стари обитатели на българските земи.
Разказва за вярванията на траките, за Тракийския конник, за местата, където отдават почит на боговете.
Изгражда си представа за различни материални източници, свързани с миналото на траките.
Пресъздава и интерпретира легендата за тракийския певец Орфей и Евридика.
Разпознава изображения, илюстриращи материалната и
духовната култура на траките.

26

XXVI

Тракийски
гробници и
съкровища

НЗ

Установява и осмисля връзката между понятията „гробници“, „стенописи“, „могили“.
Разказва за Долината на тракийските царе.
Разпознава чрез символи по картата на България различни тракийски гробници и съкровища.
Посочва по карта границите на тракийската държава
при Ситалк.
Съставя кратки описания по илюстрации на известни
стенописи от тракийски гробници и на известни тракийски съкровища.
Разграничава верни от неверни твърдения за траките.

20

Нови
понятия
(6)

Усвоява стъпките и правилата за работа по проект.
Използва различни писмени източници на знания за
родния край.
Работи по алгоритъм.
Подготвя и представя брошура.

минало

гробница,
съкровище,
стенопис

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Събира и представя по подходящ начин (чрез текстове, Качествени оценки от проектна
снимки, рисунки) информация за природните богатства работа по предварително
на родния край.
зададена тема.
Подрежда събраната информация в брошура.

Наблюдаване.
Описване и сравнение на многообразни източници на
знания за миналото.
Обсъждане защо трябва да се познава миналото.
Даване на примери и споделяне на впечатления относно
конкретни източници на знания.

Устна и писмена проверка с
вари- ант взаимопроверка по
двойки.
Текущо оценяване чрез изпълнение на задачите в учебника и
учебната тетрадка.

Описание.
Устна проверка.
Обяснение.
Писмена проверка чрез
Групова беседа.
изпълнение на задачи в учебна
Демонстриране чрез слайдове на различни аспекти от та тетрадка.
живота на траките.
Качествено оценяване на
Обсъждане по картини.
постигнатите резултати
посредством оценъчни
съждения и емоционални
реакции.
Текущо оценяване

Съобщаване на информация.
Обяснение на основни понятия.
Описание на тракийски гробници, стенописи и могили.
Демонстриране чрез презентация на различни тракийски
гробници, стенописи, могили и съкровища.
Работа с географска карта със символични обозначения
на обекти за изследване.
Използване на игрови похвати с евристична насоченост.

Устна проверка.
Писмена проверка.
Съдържателно текущо
оценяване на постигнатите
резултати от учениците.

21

№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

27

XXVII

Славяни и
българи

НЗ

Сравнява начина на живот и религиозните вярвания на
славяните и прабългарите, откривайки много прилики и
разлики между тях.
Разказва за Велика България на хан Кубрат.
Разказва за началото на заселването на славяни и
прабългари в днешните български земи.
Разбира ролята на религията в живота на славяните и
прабългарите.
Дорисува и оцветява жилища на славяни и прабългари.
Определя принадлежността към общност въз основа на
съответни признаци.
Разказва по картината на художника Д. Гюдженов
преданието за хан Кубрат.
Конструира писмено кратък текст по зададени опори.
Формира у себе си умение да търси и намира необходима
информация в детски енциклопедии.

28

XXVIII

Българските
корени

ОС

Обяснява достъпно основни понятия.
Разказва за траките и най-славния тракийски владетел.
Назовава имената на известни тракийски гробници.
Изброява най-известните тракийски съкровища;
Сравнява и характеризира начина на живот на славяните
и прабългарите, техните религиозни представи.
Споделя интересни факти от живота на древните
българи и славяни.
Интерпретира преданието за хан Кубрат по картината на
художника Д. Гюдженов чрез изразяване на собствено
мнение.

29

XXIX

Създаване и
укрепване на
българската
държава

НЗ

Разказва по картини в учебника за възникването на българската държава и признаването ѝ от Византия.
Свързва създаването на българската държава с името на
хан Аспарух.
Дава пример със славяни и прабългари за взаимно влияние между различни култури за постепенно сближаване
и сливане.
Определя по карта географското положение на Аспарухова България.
Посочва на картата първата българска столица Плиска.
Разкрива причинно-следствени връзки в историческите
събития.
Има представа за значението на ярки личности и събития в българската история – хан Аспарух, хан Тервел,
хан Крум.
Подготвя фотоалбум или презентация за първата българска столица Плиска.
Съставя кратки текстове по зададени опори.
Формира на умения за участие в изготвяне и презентиране на групов творчески продукт.

22

Нови
понятия
(6)
богове

хан/кан

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Съпоставителен анализ по определени показатели.
Индивидуално събеседване в група с опора върху илюстративен материал.
Разказване на любопитни факти от живота на славяните
и прабългарите.
Рисуване и оцветяване.
Онагледяване на темата чрез видео-фрагменти или презентация.

Устна проверка.
Писмена проверка.
Графична проверка.
Качествено текущо оценяване
чрез съждения и изразя ване на
емоционално отношение.
Самооценяване.

Групови обсъждания (брейнсторминг) по темата въз основа на мисловна карта с обобщаващ и евристично-моделиращ характер.
Анализиране на важни факти, свързани с живота на славяните и старите българи.
Обяснение.
Работа с учебника и с допълнителни източници на информация.
Евристична беседа и евристично моделиране.
Асоциативен метод.

Устна проверка.
Групово-аналитично оценяване
и самооценяване.
Заключително оценяване в
рамките на раздела.

Обсъждане и анализ на илюстративен материал.
Описание.
Обяснение.
Работа с историческа карта.
Демонстрация на слайдове за първата българска столица Плиска или на снимков материал от изготвения фотоалбум.
Ползване на аудио и видеотехника.
Наблюдения.
Разказ за забележителности в столицата Плиска.
Събеседвания в група.
Сравнения и изводи от тях.

Устна проверка чрез отговор на
въпроси от различен тип.
Писмена проверка.
Практическа проверка.
Текущо оценяване:
индивидуално и групово чрез
изпълнение на задачите в
учебника и тетрадката.
Взаимооценяване.
Самооценяване.
Елементи от тестово оценяване.
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

30

XXX

Българската
държава в найстари времена

ЗЗ

Споделя впечатления за първата столица на българската
държава в най-стари времена.
Съставя устен разказ по предварително набелязани въпроси.
Характеризира историческите приноси на първите български владетели – хан Аспарух, хан Тервел, хан Крум.
Описва върху основата на поместения в учебника и тетрадката илюстративен материал предмети на материалната и духовната култура на старите българи.
Затвърдява и систематизира знанията си за траките, славяните и прабългарите.

31

XXXI

Християнство
и писменост.
Делото на
светите братя
Кирил и
Методий

НЗ

Разбира значимостта на християнската религия за приобщаването на България към напредналите в културно
отношение европейски страни.
Обяснява историческата роля и значение на покръстването на българите за тяхното единство като народ.
Разкрива ролята на църквата в духовния живот на хората и държавата.
Определя своята религиозна идентичност.
Свързва двете важни исторически събития през IX век
– покръстването и въвеждането на славянската азбука и
писменост с името на княз Борис.
Разбира различията, произтичащи от религиозните вярвания на хората, езиковата им принадлежност и обичаи.
Оценява революционната роля на писмеността и книгите за културния напредък на българското общество.
Знае имената на учениците на братята Кирил и Методий
и факта, че всички те са обявени за светци от Българската православна църква и известни като свети Седмочисленици.
Интерпретира поместения в учебника и тетрадката
илюстративен материал.

32

XXXII

Покръстване
на българите
и новата
писменост

ЗЗ

Тълкува значението на думата „покръстване“ на база
илюстративен материал.
Изяснява причините за покръстването на българите
през IX век.
Разказва за създаването на славянската азбука и по картината на художника Д. Гюдженов за посрещането в
Плиска от княз Борис на учениците на св. св. Кирил и
Методий.
Реализира собствено изследване чрез търсене и събиране от различни източници на народни мъдрости за книгата.
Осъществява междупредметни връзки с математиката.
Разпознава официалния празник 24 май – деня на славянската писменост, на българската просвета и култура
и разказва за отбелязването му в училище.
Съставя текст по зададени опори.
Разбира, че укрепването на връзките и обединяването
на славяни и прабългари е продължителен процес и резултат от значими събития в средновековната история
на нашия народ.

24

Нови
понятия
(6)

княз,
църква,
боляри,
духовенство

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Групова беседа.
Описване.
Обясняване.
Проучване при работа с текстове по учебника и илюстративния материал, с други източници.
Оформяне и систематизиране чрез таблици на резултатите от собствени проучвания.
Упражнения в конструирането на устен разказ по предварително фиксиран план; моделиране с пластилин.

Наблюдение.
Устна проверка.
Писмена проверка.
Практическа проверка.
Качествено текущо оценяване
по задачи от учебника и
тетрадката.
Отговаряне на въпроси от
различен характер.

Сравнение.
Разказване чрез свързване на текст с илюстрации.
Обяснения.
Описание на събития и личности.
Събеседване относно делото на ярки личности от средновековната ни история: владетели, книжовници.
Собствени изследвания относно това какво е дала България на света чрез събиране на допълнителна информация за други народи, които днес четат и пишат на кирилица.

Устна проверка.
Писмена проверка.
Практическа проверка.
Качествено текущо оценяване
чрез индивидуални и групови
дейности.
Взаимооценка и самооценка.

Обяснение.
Групова дискусия.
Наблюдения върху илюстративен материал.
Описание по картини.
Разказване;
Собствено проучване.
Игрови похвати с цел емоционално ангажиране на учениците и разкриване съдържанието на основни понятия
по темат(/кръстословица).
Използване на аудио и видео илюстрации към урока.

Устна проверка.
Писмена проверка.
Практическа проверка.
Съдържателно текущо
оценяване по задачи от
учебника и тетрадката.
Групово оценяване.
Самооценяване.
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

33

XXXIII

Цар Симеон
Велики и
Златният век на
България

НЗ

Разказва за цар Симеон Велики като за една от най-ярките личности в средновековната история на България.
Съобщава за военните победи на цар Симеон Велики
над Византия.
Използва хронологични и пространствени ориентири
при описание на исторически събития.
Разказва за битката с Византия при река Ахелой.
Описва дейността на българските книжовници, художници, писатели и поети, строители по времето на цар
Симеон Велики;
Съставя текст за Златния век на България при зададени
опори.

34

XXXIV

България при
цар Симеон

ЗЗ

Ориентира се в хронологията на събитията по времето
на цар Симеон Велики.
Разказва за втората българска столица Преслав и нейните забележителности въз основа на снимков материал и
макета в учебника на стр. 62.
Изчислява колко години трае периодът на управление
на цар Симеон Велики.
Разказва по илюстрации за дейността на цар Симеон и
българските книжовници през Х век.
Свързва конкретни събития с техни изображения.
Проследява по карта новите граници на българската
държава, които достигат до три морета в резултат на военните победи на цар Симеон Велики.
Прави коментар по илюстрации от учебника в отговор
на въпроси.
Съставя текст по зададени опори.
Съотнася основни понятия с техните определения.
По изображение на цар Симеон Велики изследва и открива символите на царската власт.

35

XXXV

Величие на
България при
управлението
на Асеневци

НЗ

Разказва какво се случва с България след смъртта на
цар Симеон.
Обяснява причините за падането на България под властта на Византия.
Знае за въстанието през 1185 г., ръководено от българските боляри, братята Петър и Асен.
Проявява умение за осъществяване на групово изследване.
Споделя впечатления от новата столица Търново по
илюстрациите в учебника и тетрадката.
Умее да извлича информация от схематично изображение на столицата Търново.
Ориентира се в хронологията на събитията около възстановяването на българската държава.

26

Нови
понятия
(6)
цар

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Обяснение.
Сравнение.
Групово обсъждане.
Характеристика на историческа личност въз основа на
изображението на цар Симеон Велики от художника
Д. Гюдженов.
Разглеждат детски енциклопедии, за да открият и натрупат повече информация за битката на Симеон Велики с
византийската армия при река Ахелой.
Анализ на илюстративен материал в учебника.
Преразказ по въпроси от учебника и тетрадката.
Игрови технологии за затвърдяване на материала.

Устна проверка.
Писмена проверка.
Практическа проверка (работа с
географска карта).
Качествени оценки от
индивидуална и групова работа.
Текущо оценяване на
изпълнението на задачите от
учебника и учебната тетрадка.

Описание на новата столица Преслав чрез фотоалбума
на Боби.
Обяснение.
Евристична беседа.
Онагледява с карта твърденията за териториалното разширение на България по времето на цар Симеон Велики.
Групова изследователска дейност, съчетана с дискусия;
Групово моделиране на крепостните стени на столицата
Преслав чрез търсене на подходящ илюстративен материал от учебника и от интернет.
Дорисуване и оцветяване на кръглата църква в Преслав;
Сравнения.
Анализ.

Комбинирана проверка: устна,
писмена и практическа.
Качествено текущо оценяване
на индивидуалната и групова
активност и творчество на
учениците.

Даване на информация от учителя за освободителното
въстание на Петър и Асен, за могъществото на държавата при управлението на цар Иван Асен Втори.
Беседа.
Обяснение.
Описание.
Обсъждане в група.
Проучване с използване на разнообразни канали за информация (интернет, книги, енциклопедии) за освободителното въстание през 1185 г., започнало в църквата
„Св. Димитър“.
Демонстрация с използване на схематична нагледност
относно някои от сградите в центъра на Търново по
карта.

Устна проверка.
Писмена проверка.
Практическа проверка.
Качествено текущо оценяване
в процеса на индивидуалната и
груповата работа на учениците.
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

36

XXXVI

Възстановяване и
разцвет на
българската
държава при
управлението
на Асеневци

ЗЗ

Разказва по предварително фиксирани въпроси за българската столица Търново по времето на Асеневци.
Прави връзка между илюстрация и текст.
Записва имената на водачите на въстанието в Търново
през 1185 г.
Разказва за владетелите на освободена България.
Определя хронологичната последователност на събитията по години върху лентата на времето. Подрежда
събитията безпогрешно.
Извлича информация от текст.
Осмисля новите понятия и разкрива адекватно съдържанието им.
Реализира междупредметни връзки и чрез математически изчисления придобива нова ценна информация за
изучаваното съдържание.

37

XXXVII

Българското
общество през
Средновековието

ОС

Разказва за българското общество и владетели през
Средновековието въз основа на мисловната карта на
стр. 67 от учебника.
Подрежда събитията в логическата им последователност във времето.
С подходящ илюстративен материал разказва за трите
български столици – Плиска, Преслав, Търново.
Осмисля периодите и преломните моменти в историята
на средновековното българско общество, моментите на
слабост и възход.
Характеризира важни събития, подреждайки ги върху
линията на времето.

38

XXXVIII

Българите под
османска власт

НЗ

Осмисля причините за завладяването на българските
земи от османските турци.
Отговаря писмено на въпроси по темата.
Интерпретира адекватно основните понятия.
Разказва за трите български държави – със столица Видин, Търново и със столица Калиакра. С тяхната разединеност тълкува завладяването на българските земи.
Описва героичната съпротива срещу завоевателите на
цар Иван Шишман, на родопския владетел Момчил, на
Крали Марко и др..
Разкрива безправното положение на българите под османска власт.
Реализира собствено емпирично изследване, събирайки допълнителни сведения за Крали Марко. Написва за
него кратък разказ в тетрадките.

28

Нови
понятия
(6)

рая

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Описание.
Обяснение.
Групова дискусия.
Игрови техники за разкриване съдържанието на
основните понятия по темата (кръстословица).
Междупредметна интеграция и дидактически синтез.
Показване на слайдове от презентация за визуализиране
на темата.
Групова изследователска дейност.
Интерпретация на художествен текст – легендата за
църквата „Св. Димитър“.

Комбинирани варианти за
текущ контрол.
Качествено оценяване на
достиженията на учениците.
Индивидуални и групови
дейности за решаване на
разнообразни задачи от
учебника и тетрадката.

Работа върху мисловна карта на събитията – евристично
моделиране.
Сравнения с очертаване на прилики и разлики.
Обяснение.
Описание.
Групова дискусия с творчески храктер.
Обобщаване и систематизиране на материала за обществото ни през Средновековието чрез мисловна карта.
Представяне на презентация от учителя, посветена на
средновековна България.
Наблюдения.
Интерпретация.

Комбинирана заключителна
проверка по тематиката на
раздела.
Текущо оценяване и
самооценяване на учениците –
индивидуално и групово.

Съобщаване на нова учебна информация.
Обяснение.
Групова беседа.
Анализ на илюстративен материал.
Индивидуално проучване с изследователски характер в
интернет и по други канали.
Презентиране на резултатите от собственото проучване.
Упражняване.
Продуктивно-практическа дейност.

Текущ контрол върху
усвояването.
Индивидуална и групова работа
по задачите от учебника и
тетрадките;
Качествен вариант на оценяване
и самооценяване.
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

Как българите
се съхранили
като народ

НЗ

Разбира значимостта на християнската религия за запазване на народностната идентичност на българите.
Разказва за тежкото им положение в условията на османската власт.
Оценява високо ролята на българските народни обичаи
и традиции, на родния език, на фолклорното творчество
за съхраняването ни като народ.
Изброява имена на няколко големи български манастира.
Проучва съдържанието на някои от българските песни
и предания по време на османското владичество, за да
разбере на какво са посветени те.
Свързва илюстрациите по темата с текстовете в учебника.
Проучва в интернет информация за Рилския манастир и
я описва под неговото изображение.

39

XXXIX

40

XL

Хайдутите
– народни
закрилници

НЗ

Описва живота на хайдутите и техните чети.
Изразява позитивно емоционално-оценъчно отношение
към хайдутите в ролята им на народни закрилници, оказващи въоръжена съпротива срещу неправдите на османската власт.
Характеризира правилата и стандартите в хайдушката
чета – нейната йерархична организация с наличие на
войвода и знаменосец.
Разказва по илюстративния материал в учебника за облеклото и оръжието на хайдутите.
Издирва и събира народни песни, предания и поговорки, посветени на хайдутите.
Разбира различното отношение на българския народ, от
една страна, и на османската власт, от друга страна, към
хайдутите – ако за едните те са разбойници, то за другите представляват истински закрилници.
Изброява имена на мъже и жени хайдути.
Съставя текст по опорни думи.

41

XLI

Непокорният
народ

ЗЗ

Разказва за хайдутите по предварително фиксирани логически опорни точки.
Изяснява системата от понятия по тази тема от учебното съдържание по предмета.
Съставя текст за хайдутите по опорни думи.
Проучва и записва имена на народни песни, в които се
пее за известни хайдушки войводи.
Съчинява разказ за хайдутите и техните качества. Озаглавява го.
Знае кои са хайдутите и как се борят срещу неправдите.

30

Нови
понятия
(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Обяснение.
Групова дискусия.
Описание на събрана информация в резултат от проучване в интернет.
Описание на български народни обичаи и традиции.
Анализ и интерпретация на съдържанието на някои
български песни, предания по време на османското владичество.
Презентация за българските манастири, съхранили народностния дух на хората в тежките години на османското владичество

Наблюдение.
Текущо оценяване по задачи.
Отговаряне на въпроси от
всякакъв тип.
Качествено оценяване.
Елементи от тестово оценяване.

Методически блокове с дейности:
Информационен блок.
Проблемен блок.
Тренировъчен блок.
Блок за разширяване на любознателността на учениците чрез изследователско обучение.
Блок за контрол и самоконтрол.
Корективен блок.
Творчески блок.

Устна проверка.
Писмена проверка.
Текущо оценяване в процеса
на индивидуално и групово
изпълнение на задачите.
Елементи на тестово оценяване.
Качествено оценяване и
самооценяване.

Игрови похвати за обяснение на съдържанието на но- Устна проверка.
вите понятия.
Писмена проверка.
Обяснение.
Текушо оценяване.
Евристична беседа.
Индивидуално и групово
Обсъждания.
изпълнение на задачи.
Демонстрация;
Аналитично качествено
Наблюдение.
оценяване.
Използване на аудио и видео фрагменти в урока.
Упражнения

31

№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

42

XLII

Запазване на
българската
народност

ЗЗ

Разказва за цар Иван Шишман и падането на Търновското царство под османска власт.
Изразява своя преценка, съгласие или несъгласие с верността на различни твърдения относно запазването на
българската народност и факторите, които влияят върху
това.
Поставя в съответствие новите понятия по темата с техните значения.
Конструира текст по зададени опори.
Намира по текст отговор на въпрос.

43

XLIII

Борба за
свобода

НЗ

Знае за по-важните български въстания срещу османската власт.
Разкрива причинно-следствени зависимости, свързани
с отслабването на позициите на Османската държава в
международен план; описва битката на Турция при Виена 1683 г., в която южната ни съседка е разбита.
Разказва по картини от учебника за значими исторически събития.
Характеризира отношенията на Австрия и Русия с Османската империя.
Разпознава историческо събитие по картина в учебника.

44

XLIV

Българите под
османска власт

ОС

Разсъждава по изготвена мисловна карта.
Систематизира знанията си и ги подрежда чрез стройни
класификационни групи, намиращи се в корелация.
Установява съответствие между текстове и кореспондиращ с тях илюстративен материал.

45

XLV

Българското
Възраждане

НЗ

Описва основните отличителни белези на българското
Възраждане.
Осмисля и оценява като позитивни промените, настъпили в българското общество през Възраждането.
Разкрива обществената роля и значение на дейността
на първите българи възрожденци – народни будители:
П. Хилендарски, С. Врачански, П. Берон.
Разказва за „История славянобългарска“ на П. Хилендарски; за делото на С. Врачански; за „Рибния буквар“
на П. Берон.
Разбира необходимостта от създаване на общодостъпно
светско училище от нов тип, с обучение на роден език,
което да замени църковните килийни училища.
Индивидуално проучва материали за живота на П. Хилендарски чрез творческа изследователска дейност, като
работи по предварително уточнен план

32

Нови
понятия
(6)

Възраждане

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Сравнение.
Анализ.
Синтез.
Обобщаване.
Групово обсъждане.
Игрови техники за затвърдяване на материала
(кръстословица).
Обяснение.
Описание.
Упражняване

Качествено оценяване на
учениците при индивидуалната
им самостоятелна работа и при
груповите дейности.
Текущо оценяване.

Тълкуване на текст чрез разсъждение.
Обяснение.
Описание.
Събеседване.
Развиване на умения за работа с визуална опора.
Разграничаване на писмен от устен текст.
Демонстрация.
Упражнения

Устно проверяване.
Писмено проверяване.
Индивидуален контрол.
Групов контрол.
Качествено оценяване;
Взаимооценяване.
Самооценяване;
Елементи на тестов контрол.

Мисловна карта – евристично моделиране на събитията. Качествено заключително
Групова дискусия.
оценяване по темите от раздела.
Описание.
Работа с текстове от учебника.
Анализ на илюстративен материал.

Събеседвания върху илюстрациите в учебника на стр.
50 (българското възрожденско училище, възстановка).
Изясняване на новите понятия.
Описание на обстановката в българското възрожденско
училище.
Демонстрация на нагледен материал чрез слайдове на
презентация.
Упражнения.

Качествено оценяване на
учениците при индивидуалната
и груповата им дейност.
Устна проверка.
Писмена проверка.
Текущо оценяване;
Самооценяване.
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

46

XLVI

Първите
будители

ЗЗ

Разказва за първите български будители и за празника
им 1 ноември.
Локализира във времето важни събития: 1762 г. – написване на „История славянобългарска“ и 1824 г. – издаването на „Рибния буквар“ на д-р П. Берон.
Характеризира новите български училища през Възраждането върху основата на илюстративния материал
в учебника (Възстановка на класна стая в музея на образованието в Габрово).
Разпознава по изображения и назовава имената на видни български възрожденци.
Разсъждава логично при задачи за съотнасяне.
Записва имена на народни будители, асоциирайки текст
и изображение.
Създава творчески продукт в учебната тетрадка в резултат на групова изследователска дейност.
Записва кратък разказ в учебната тетрадка за възрожденския учител Младен Павлов след направено проучване за него;

47

XLVII

Българските
революционери

НЗ

48

XLVIII

Априлското
въстание

НЗ

Назовава имена на видни български революционери –
Г. Раковски, Л. Каравелов, В. Левски, Хр. Ботев.
Познава плановете на Г. Раковски за освобождението
на България.
Разказва за Първата българска легия на Г. Раковски.
Оценява самоотверженото историческо дело на В. Левски, създал десетки революционни комитети за освобождението на България.
Работи самостоятелно с карта, посочвайки родните места на известни български революционери;
Свързва текстове с изображения.
Реализира самостоятелно проучване
в интернет, събирайки информация по избор за някой от
видните български революционери.
Описва подготовката и избухването на Априлското въстание (1876 г.).
Знае, че въстанието е замислено от български революционери в гр. Гюргево, Румъния.
Изброява имената на апостолите от четирите революционни окръга.
Определя историческото начало на въстанието – 20 април 1876 г..
Разказва за Г. Бенковски и хода на въстанието в Пловдивски (Панагюрски) революционен окръг.
Описва героизма на четата на Хр. Ботев в края на въстанието.
Има представа за жестокостите около потушаването и
за отзвука на Априлското въстание в чужбина – в Европа, В Русия, довел до Руско-турската освободителна
война.
Съотнася илюстративния материал и текстовете по темата.

34

Нови
понятия
(6)
светско
училище,
будител,
книжовност

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Групови дискусии и групово диференцирана работа:
едната от групите създава текст за народните будители
по уточнен предварително план, а другата – провежда
изследване, като търси и събира информация за народния будител Младен Павлов.
Игрови техники за затвърдяване на материала и основните понятия.
Анализ и синтез.
Упражнения.

Съдържателно оценяване на
процеса на индивидуално и
групово решаване
на учебни задачи.
Текущо оценяване.
Проверки: устни, писмени,
комбинирани.

Устно разказване.
Обяснение.
Описание.
Групова дискусия.
Индивидуално изследване.
Упражнения.
Демонстрация на система от слайдове.
Използване на аудио и видео фрагменти в урока.

Качествено текущо оценяване
на постиженията на учениците.
Индивидуално и групово
решаване на задачи от учебника
и учебната тетрадка.

Описание.
Качествено текущо оценяване
Обяснение.
на индивидуалната и груповата
Групово обсъждане.
активност на учениците.
Презентиране на слайдове за Априлското въстание и Устна и писмена проверка на
протичането му в различните революционни окръзи.
усвоеното.
Упражнения.
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

Борци за
свобода

ЗЗ

Умее да работи в екип и да реализира учебно изследване
относно борците за свобода.
Познава стъпките на проектната дейност, алгоритъма,
по който протича.
Планира своето проучване.
Представя резултатите от него пред класа.
Разказва за бележити българи от родния край.
Участва в изготвянето на табло по темата на изследването.
Знае, че 2 юни е ден на загиналите борци за свободата
на България.
Съотнася текстове с илюстративен материал по темата.
Замисля участие в творчески проект, свързан с изготвяне на презентация на тема „Подвигът на Хр. Ботев“.
Извлича нова информация от текст.
Открива и отбелязва, че Враца и околните земи спадат
към III революционен окръг по време на Априлското
въстание.
Разказва за пътя на четата на Хр. Ботев и последното ѝ
сражение на Околчица.
Съставя текст по опорни думи.
Подрежда исторически събития в хронологичната им
последователност на линията на времето;
Участва в проект за групова презентация (сформирани
са 4 екипа по проектното задание с вътрешно разпределение на задачите между участниците).
Избира към кой екип да се присъедини съобразно интересите си.
Планира конкретните дейности за индивидуалното си
участие в груповия проект.
Подбира от многообразните източници на информация
всичко, което съответства на спецификата на изпълняваните задачи, както и подходящ илюстративен материал по темата на проекта;
Разказва за началото и хода на Руско-турската освободителна война, за най-големите битки в нея, за обсадата
на Плевен.
Описва подвига на българските опълченци в защитата
на Шипченския проход.
Разказва за Самарското знаме и неговата история.
Осмисля историческото значение на победата на Русия
във войната, довела до освобождението на България.
Свързва Санстефанския мирен договор, в резултат на
който българската държава е възстановена на картата
на Европа, с националния празник на България.
Показва по карта и границите на освободените български земи.
Проучва кои са най-величествените паметници на героите от Руско-турската война.
Събира от интернет информация за паметника Шипка и
я оформя в писмен вид.
Интерпретира илюстративния материал в контекста на
съответните исторически събития.

49

XLIX

50

L

Пътят към
свободата

ЗЗ

51

LI

Освобождението на
България

НЗ

36

Нови
понятия
(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Описание.
Групово обсъждане.
Екипна дейност: сформират се 4 групи, които да проведат учебно изследване за Г. Раковски, Л. Каравелов, В.
Левски и Хр. Ботев.
С резултатите от продуктивно-практическата дейност
на учениците се подготвя табло.
Прави се презентация.
Използва се подходяща аудио и видео техника.
Използват се игрови похвати за затвърдяване на материала (кръстословица)

Текущо качествено
оценяване на резултатите от
индивидуалната и груповодиференцираната дейност
на учениците, съчетано със
самооценяване.

Събира и представя по подходящ начин (чрез снимки, Качествени оценки от проектна
картини, текстове и др.) информация за живота и дей- дейност по предварително
ността, за подвига на Хр. Ботев.
определена тема.
Подрежда събраната информация в слайдове за общата
презентация.
Въз основа на нея се подготвя учебно портфолио на
класа или съвместна книга, която да бъде отпечатана.
Презентацията е предназначена за честване на празника
2 юни.
Учениците подготвят за празника и рецитал по творби
на Хр. Ботев.
Четирите екипа по проекта участват в подготовката на
учебно портфолио или съвместна книга на класа.

Обяснение.
Описание.
Събеседване в ученическата група.
Решаване на задачи с изследователски характер: индивидуална творческа и групова дейност.
Упражнения.
Продуктивно-практическа дейност.
Изготвяне на фотоалбум и неговото представяне пред
класа.

Качествени текущи оценки,
свързани с изпълнението на
поставените учебни задачи,
включително с елементи на
тестова проверка.
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

Нови
понятия
(6)

52

LII

Руско-турската
освободителна война

ЗЗ

Разказва за Руско-турската освободителна война, за годините, през които се е водила.
Описва най-тежките сражения по време на войната.
Знае кой е изиграл решаваща роля за изхода от сраженията на връх Шипка.
Отчита помощта, която българското население е оказвало на руските войски.
Сравнява по карта границите на България след подписването на мирния договор на 3 март 1878 г. с днешните
държавни граници на страната.
Самостоятелно конструира писмен текст по зададени
опори.
Разпознава по серия от картини важни исторически събития, свързани с Руско-турската освободителна война.

53

LIII

Българското
общество през
Възраждането

ОС

Тълкува историческите събития в развитието на българското общество през периода на Възраждането с помощта
на мисловна карта, която систематизира цялостно знанията и осигурява техния дидактически синтез, вникването
в ценностните аспекти на изучаваното съдържание.
Отразява върху линията на времето основните и най-важни събития през периода на Възраждането в тяхната
хронологична последователност.
Съотнася поместения в учебника снимков материал от
подготвената фотоизложба с елементи от мисловната
карта.

54

LIV

Природни
забележителности на
България

НЗ

Разбира същността на природните забележителности.
природна
Изброява популярни български природни забележител- забележиности.
телност
Извлича информация за природните забележителности
от различни източници.
Разбира отговорността на всеки гражданин за опазване
на природните забележителности на България.

55

LV

ЗЗ

Извлича информация за природните забележителности
от различни източници.
Разпознава и назовава природни забележителности по
изображения, открива ги на картата на България.

56

LVI

Урок
пътешествие
из природните
красоти на
България
Културни
забележитености на
България

НЗ

Разбира същността на културните забележителности.
културна
Изброява популярни български културни забележител- забележиности.
телност
Извлича информация за културните забележителности
от различни източници.
Разбира ролята на паметниците за съхраняване на историческата памет.

57

LVII

ЗЗ

Извлича информация за културните забележителности
от различни източници.
Разпознава и назовава културни забележителности по
изображения, открива ги на картата на България.

38

Урок
пътешествие
по културните
забележителности на
България

опълченци

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Ролева инверсия – ученик е в ролята на учител.
Беседа върху изображенията в учебника.
Анализ.
Сравнение.
Обяснение.
Описание.
Демонстриране на нагледни материали, слайдове от
презентации, видео фрагменти.
Упражнение.
Игрови техники за затвърдяване на материала
(кръстословица).

Качествено текущо оценяване
на изпълнението на задачите за
индивидуална и групова работа
в учебника и тетрадката.

Мисловна карта – евристично моделиране.
Обсъждане в група.
Описание;
Обяснение.
Фотоизложба.
Сравнение.
Асоциация.
Систематизация.
Обобщаващ синтез.
Конкретизация.
Продуктивно-практическа дейност.

Заключително качествено
оценяване на учениците
по раздела от учебното
съдържание (глобална тема
„Българското общество през
Възраждането“).

Характеризира
Качествени оценки от работа в
природните забележителности.
учебната тетрадка.
Коментира голямото им разнообразие и съотнася
конкретни природни обекти към отделните видове.
Разпознава изображения на популярни природни
забележителности и ги назовава.
Характеризира
природни забележителности.
Анализира текст – четене с разбиране.
Предлага маршрут по картата.

Качествени оценки от работа в
учебната тетрадка.

Характеризира
Качествени оценки от работа в
културните забележителности.
учебната тетрадка.
Коментира голямото им разнообразие и значение за
съхраняване на народната памет и традиции.
Разпознава изображения на популярни културни
забележителности и ги назовава.
Характеризира
културни забележителности.
Предлага маршрут по картата.

Качествени оценки от работа в
учебната тетрадка.
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на
урочната
единица
(3)

Вид
на
урока
(4)

Очаквани резултати
(компетентности на ученика на ниво
учебна програма)
(5)

58

LVIII

Опазване на
природните
богатства на
България

НЗ

Разбира отговорността на всеки гражданин за опазване
на природните богатства на България.
Посочва дейности за опазване на природните богатства
на България.

59

LIX

Опазване на
културното
наследство на
България

НЗ

60

LX

Природните
и културните
забележителности на
България

ОС

Знае съдържанието и значението на културното наследство на България.
Разбира отговорността на всеки гражданин за опазване
на културните забележителности и културното наследство на България.
Посочва дейности за опазване на културното наследство на България.
Разграничава природни от културни забележителности.
Извлича информация за природните и културните забележителности от достъпни източници на знания.
Работи по алгоритъм.

61

LXI

Опазване на
природните
и културните
забележителности на
България

ТК

62

LXII

Културни
забележителности в моя
роден край
Урок проект

63

LXIII

Разказвам за
България

ГП

Представя най-важното по всяка от изучените теми:
Човекът и обществото
Българинът – гражданин на България и на Европа
Природните богатства на България
Български корени
Българското общество през Средновековието
Българите в Османската империя през XV – XVII в.
Българското общество през Възраждането (XVIII –
XIX в.)
Природните и културните забележителности на България.

64

LXIV

Какво научих в
трети клас

ИД

Установява резултатите от обучението по човекът и обществото.
Стимулира интерес за участие в коментара на резулттите.
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Установява резултатите от обучението след изучаване
на раздела „Природните и културните забележителности на България“.
Стимулира интерес за участие в коментара на резултатите.
Познава стъпките и правилата за работа по проект.
Използва различни писмени източници на знания за
родния край.
Работи по алгоритъм.
Подготвя и представя албум/табло.

Нови
понятия
(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Коментира причините за намаляване и дори изчезване Текущи оценки от групова и
на някои природни богатства.
индивидуална работа в учебната
Познава и описва дейности на държавата и хората, тетрадка.
насочени към опазване на природните богатства.
Разбира значението на природата за бъдещето на
хората.
Описва културното наследство.
Текущи оценки от групова и
Познава и описва дейности на държавата и хората, индивидуална работа в учебната
насочени към опазване на културното наследство.
тетрадка.
Разбира значението на културното наследство.
за бъдещето на държавата и българския народ.
Събира и представя по подходящ начин (чрез текстове, Текущи оценки от групова и
снимки, рисунки и др.) информация за избрана природна индивидуална работа.
и културна забележителност от България.
Работи в екип.
Изпълнява 9 задачи, различни по форма на отговор: със Текущи оценки от индивидуална
свободен къс отговор – 4 (№ 2, 3, 8, 9); със структуриран писмена работа с възможност за
отговор – за избор на един верен отговор от два – 1 самооценяване.
(№ 7); с частично структуриран отговор –2 (№ 4, 6);
със структуриран отговор за съотнасяне – 2 (№ 1, 5).
Събира и представя по подходящ начин (чрез текстове, Качествени оценки от проектна
снимки, илюстрации) информация за културните работа по предварително
забележителности на родния край.
зададена тема.
Подрежда информация в албум/табло/постер.
Работи в екип.
Текущи оценки:
от индивидуално и групово
(екипно) изпълнение на задачи.

Изпълнява 20 задачи, различни по форма на отговор: Оценки от контролна работа
със свободен къс отговор – 1 (№ 5); със структуриран
отговор – за избор на един верен отговор от четири –
10 (№ 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20); с частично
структуриран отговор и допълване –7 (№ 1, 4, 7, 8, 10,
16, 19); със структуриран отговор за съотнасяне – 2 (№
2, 9).
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5. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
РАЗКАЗВАМ ЗА ОКОЛНИЯ СВЯТ
(Начален преговор)

Цели
Припомняне и актуализиране на наученото по
околен свят от втори клас за природата и обществото
по ключови теми и проблеми, свързани със семейството, училището и селището, с някои промени и
процеси в природата, със здравословния начин на
живот и с различните видове празници.

Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на понятия и техни
признаци; беседа върху теми от мисловната карта,
обсъждане на изображенията и информацията, която дават; сравнение на различните дейности, които
изпълняват хората на работното място, в семейството, в природата и др.

Задачи
• Да се формират умения за коментар по ключови
теми от мисловната карта.
• Да се използват изображенията като източник
на информация и да се обяснява съдържанието им.
• Да се приложат знанията и уменията по БЕЛ за
съставяне на разказ: по изображения; по конкретна
тема, като отговори на подпомагащи въпроси.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 8 – 9
Работа с мисловната карта, с изображенията и поясненията към тях
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Оценяване/контрол
На разсъжденията и коментарите върху обсъжданите теми, на уменията за работа с мисловна карта и
с изображения.

КАКВО ЗНАМ ЗА ОКОЛНИЯ СВЯТ
(Входяща диагностика)

Цели
Установяване на входното равнище на учениците
в началото на трети клас като резултат от обучението им по околен свят и като основа за разширяване и
надграждане на знанията за природата и обществото
в географски и исторически аспект.
Работа с учебната тетрадка – стр. 4
Учениците решават пет задачи, различни по форма на отговор: със структуриран отговор – за избор:
един верен отговор от четири – (№1); със структуриран отговор за съотнасяне – (№ 2); със свободен къс
отговор – три (№ 3, 4, 5).
Ключ за верните отговори и пояснения към тях:
1. А
2. Моркови, ябълки, мляко, краставици, сирене,
грозде, домат, зеле, кашкавал (записва любимите си
здравословни храни, без да има повторения с посочените в задачата).

3. След като запише имената на сезоните под съответните снимки, има по един ред за всеки сезон,
за да посочи най-важните промени, които настъпват.
Например: Зима. Времето става много студено, вали
сняг и покрива всичко.
4. Официални празници: 3 март, 24 май, 6 септември, 22 септември, 6 май.
Празници на семейството: рождени дни, битови
празници на етническата общност, други.
5. Книга
Оценяването става на база вярно решена задача
и системата с флагчетата. Посочените качествени
оценки в учебната тетрадка могат да се разширят и
допълнят от учителите.
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Глобална тема ЧОВЕКЪТ В ОБЩЕСТВОТО
ОБЩЕСТВОТО И ХОРАТА
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Формиране на представи за
обществото, за групите в него
и отношенията между хората
в групите, за правилата на поведение в обществото и отношението към различията.
Задачи
• Да се развият умения за
обясняване на промените, извършени от човека в природната среда и създаването на
обществената.
• Да се развие умение за
разграничаване на групите в
обществото и назоваване на
отделни групи.
• Да се формират знания
за основни групи в съвременното българско общество и
отношенията между тях, на
важни правила за поведение в обществото и правилното отношение на хората към тя.х
• Да се развият умения за извличане на информация от изображения, за оценяване на твърдения; за
наблюдение на дейностите в групите, за изброяване
на примери за взаимопомощ между хората и групите, примери принадлежността си към социални групи
и общности.
• Да се формира компетентност (познаване на
правилата и развитие на умения) за работа в група.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на понятия и водещи
признаци; беседа върху отношенията между групите
и вътре в тях, обсъждане на важни права и задължения на гражданите в обществото, на правила за
поведение; сравнение на различните дейности, които
изпълняват хората като част от различни групи в обществото.
• Интерактивни: ролева игра за дейностите в различните групи. Например: в групи по интереси, в семейството, в училище, в клуб на природозащитника
и т.н.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 10 – 11
• обсъждане на промените в средата на живот във
времето и създаване на обществото
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• обяснение на процеса на създаване на групи, на
техните дейности, на отношенията между групите и
вътре в тях
• мисловен експеримент за взаимопомощта
„Може ли човек да живее и да успява, без да получава помощ и подкрепа?“.
Работа с учебната тетрадка – стр. 5
• Сравняване на изображения и коментиране на
промените в средата
• Разпознаване на групи в обществото по изображения
• Посочване на примери за взаимопомощ и за
принадлежност към социални групи и общности
• Сравняване и оценяване на твърдения за обществото и правилата в него.
Учебна среда
Снимков материал за промените в обществената
среда, за различните групи и дейностите, с които се
занимават.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с различни източници на
информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

ПРАЗНИЦИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА ХОРАТА
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Обогатяване на представите за най-големите битови
празници на различните групи в обществото, за характерни особености на техните
традиции, обичаи, вярвания,
както за общите очаквания и
надежди за бъдещето.
Разбиране на значението
на празниците за съхраняване
на традициите и за сплотяване на хората в обществото.
Задачи
• Да се развият умения за
формулиране на кратко представяне на празниците и обичаите на групите в обществото, различията, но и близките
и сходни черти.
• Да се назовават основни
битови празници на различни групи в българското
общество и да се откриват техните нравствени послания.
• Да се разбира значението на празниците за сплотяване на всички хора в обществото.
• Да се формира умение за търсене и подреждане
на информация по зададена тема.
• Да се развие умение за споделяне на лични преживявания, свързани с битови празници.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на значението на празниците за хората и обществото; беседа върху общите нравствени послания, които носят празниците,
обсъждане на конкретни традиции и обичаи при
празнуването им.
• Интерактивни: пресъздаване на битови празници, характерни за различните етнически групи в обществото.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 12 – 13
• Назоваване имената на конкретни битови празници
• Разпознаване на изображенията на характерни
обичаи, ритуали и ястия, свързани с празниците на
различните етнически групи

• Сравняване на информацията в урока със споделени лични преживявания на учиници
Работа с учебната тетрадка – стр. 6
• Довършва твърдения, свързани с празниците и
обичаите в обществото.
• Разграничава официални от битови празници.
• Разпознава битови празници на различни групи
по техните трациционни белези.
• Съотнася основни битови празници към групи в
обществото, за които са характерни.
• Проучва типичен български битов празник.
Учебна среда
Снимков материал за традиции и обичаи при отбелязването на различни празници, на типични облекла, ястия, ритуали и т.н.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка, на
умението за търсене и подреждане на информация
по зададена тема.
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ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОВОВЪВЕДЕНИЯ В ЖИВОТА НА ХОРАТА
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Обогатяване на знанията
за важни открития и изобретения, направени в миналото
и настоящето, и значението
им за разитието на обществото; за влиянието на конкретни
техническите нововъведения
върху живота на хората.
Задачи
• Да обяснява значението
на откритията и изобретенията за развитието на обществото и на техническите нововъведения за живота на хората.
• Да дава примери за открития и нововъведения, които са променили съществено
начина на живот на хората.
• Да сравнява и кометнира
конкретни промени, резултат
от техническите нововъведения в исторически план.
• Да извлича информация от изображения и допълнителен текст.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: беседа върху значението на открития и изобретения за развитието на обществото,
обсъждане на важни открития и технически нововъведения и сравнение със съвременните им аналози,
обяснение на отношението на обществото към откривателите.
• Интерактивни: мозъчна атака по темата: „Искам, когато порастна, да стана откривател и да създам най-важното откритие за обществото, което да е
полезно за хората. Кое е това откритие според вас?“
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 14 – 15
• Обогатяване знанията и разпознава изображенията на някои от най-важните открития и технически нововъведения, направени в света.
• Сравняване на техническите промени, настъпили при някои от тях в исторически план.
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• Мисловен експеримент на тема „Може ли съвременният човек без електричество и интернет?“
Работа с учебната тетрадка – стр. 7
• Разпознава и назовава открития и технически
нововъведения.
• Групира изобретения и технически нововъведения по функции и предназначение.
• Интерпретира примери за значението на откритията за живота в обществото.
Учебна среда
Снимков материал на различни открития и изобретения, на технически средства, използвани в миналото и днес.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с изображения, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

РАЗКАЗВАМ ЗА ХОРАТА И ОБЩЕСТВОТО
(Урок за затвърдяване на усвоеното)
В уроците за затвърдяване
и упражнение се реализират
дейности, които отговарят на
заложените в програмата очаквани резултати. Всички те са
разработени с възможност за
прилагане на интерактивни методи на преподаване и активно
включване на ученика в процеса на обучението. Задачите,
които са предвидени в практическите уроци са представени
като съвместна дейност между
учениците и героите на учебника – Ани и Боби. По този
начин учителите по-лесно, под
формата на игри, по-непринудено, могат да мотивират
учениците за работа. С Ани
и Боби учениците споделят,
съпреживяват, получават подкрепа и идеи за работа.
Задачите в уроците за затвърдяване са 2 или 3,
но са интересни, изпълними, повечето от тях са под
формата на игра. Съобразени са с възрастта на учениците и опита им дотук. Задачите дават възможност
за реализиране на междупредметни връзки и ключови компетентности.
Цели
Затвърдяване на формираните представи за дейностите на групите хора в обществото, които си взаимодействат и работят за развитието на обществото.
Задачи
Да се формират знания, умения и компетентности (социални и граждански) за:
• Разпознаване групите в обществото, техните
взаимоотношения и правила за поведение
• Обясняване на необходимостта от взаимодействие между хората за развитие на обществото
• Разпознаване на ситуации, които застрашават
сигурността и живота
• Затвърдяване на умения, извличане на информация от изображения
• Изброява примери за развитието на обществото
като поредица от положителни и отрицателни събития.
Методи за преподаване и учене
Традиционни: беседа от впечатленията на Боби
за хората и обществото; обяснение на дейностите от снимките; дискутиране за ситуации, които
застрашават живота. Интерактивни: Ситуации

за съпреживяване, аналогични на моментите, изобразени на снимките.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника, стр. 16 и 17
Дейности по изображенията:разказване за ползата от дейността на хората за обществото; подреждане на положителните и отрицателни дейности и събития, според въздействието им върху обществото;
четене с разбиране на непознат тест и дискутиране
по въпроса: ,,Полезни или вредни са изобретенията?”
Работа с учебната тетрадка – стр. 8
разпознаване на дейността на различните групи и
нейната ползата за обществото
разграничаване и групиране на положителните и
отрицателните дейности и събития за хората и обществото.
Учебна среда
Снимков материал:
• за дейностите на различните групи, полезни за
цялото общество
• на примери за развитието на обществото като
поредица от положителни и отрицателни дейности и
събития.
Оценяване и контрол
Умения за работа с различни източници на информация, правилно изпълнение на задачите в учебната тетрадка.
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Глобална тема
БЪЛГАРИНЪТ – ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ И НА ЕВРОПА
БЪЛГАРИЯ Е МОЯТА РОДИНА
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Надграждане на знанията
за родината и нейните символи, за националната ни идентичност, за хората като граждани на България, техните
основни права и задължения.
Формиране на представи за
Европейският съюз и символите му, за ползите от членуването в ЕС.
Задачи
• Да определя своята национална идентичност и българско гражданство.
• Да обяснява значението на Европейския съюз за
България и другите държави
членки, да познава неговите
символи.
• Познава и обяснява основна част от своите права и задължения като гражданин на България и на
Европейския съюз.
• Да развива умения за работа с допълнителен
текст в урока, за извличане на информация от различни източници.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на понятия и водещи
признаци; беседа върху националната идентичност,
националните символи на България и символите
на ЕС, обсъждане на важни права и задължения
на гражданите на България и на гражданите на ЕС,
на правила за поведение; сравнение на понятията
„гражданин на България“ и „гражданин на ЕС“.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 18 – 19
• Описаване на националните символи и обясняване на тяхното значение и послания, които предават
на поколенията. Познаване на сиволите на ЕС. Коментирани на значението на националната принад-
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лежност и идентичност. Обясняване на понятията
„гражданин на България“ и „гражданин на ЕС“.
Работа с учебната тетрадка – стр. 9
• Познава, описва и обяснява съдържанието и
значението на държавните символи на България и
символите на ЕС.
• Разграничава верни от неверни твърдения.
• Анализира художествен текст.
• Попълва липсващи думи в текст.
Учебна среда
Снимков материал за присъствието на държавните символи на България и тези на ЕС на официални
празници и церемонии.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с различни източници на
информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

КАРТАТА НА БЪЛГАРИЯ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Формиране на представа
за географска карта, условни
знаци и цветове, за посоките
на света и ориентирането по
тях.
Задачи
• Да знае какво представлява географската карта,
какви са най-използваните
условни знаци и цветове, и
какво означават.
• Да позвана посоките на
света и да ги използва при работа с картата.
• Да се формират умения
за четене на географска карта, за ориентиране по посоките на света на картата и обекти от нея.
• Да познава картата на България и да работи с
нея.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на понятията и техните
водещи признаци; беседа върху условните знаци и
цветове, използвани при картата и за тяхното значение и информацията, която „носят“; обсъждане
на използваните надписи върху картата, както и на
нейното име, ориентиране по картата на България
за посоките на света.
• Интерактивни: Дидактическа игра за ориентиране по картата на България и за ченете на условните
ѝ знаци и цветове. Учениците могат да работят и на
групи, изпълнявайки различни дейностите.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 20 – 21
• Работа с основния текст на урока в частта за условните знаци, с картата и нейната легенда на стр.
20; на текста за посоките на света и ориентирането
по карта, изображението – стр. 21.
• Запознаване с допълнителния текст на стр. 21 и
коментиране на изображенията на същата страница
– новите технологии и приложенията на картата при
някои професии.

Работа с учебната тетрадка – стр. 10
• Четене на географска карта с акцентиране на някои условни знанци и основни цветове.
• Ориентиране по карта – основните посоки на
света.
• Извличане на информация от географската карта за ориентиране на избрани обекти по посоките на
света и един спрямо друг.
Учебна среда
Стенна географска карта на България, дигитална
географска карта на България и на избрана територия от страната, например на родния край – демонстрация на възможностите на новите технологии.
Оценяване/контрол
На уменията за четене на географска карта, за
ориентиране на обектите по посоките на света и един
спрямо друг.
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БЪЛГАРИЯ – БАЛКАНСКА И ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Усвояване на знания за
географското положение на
България в Европа и на Балканския полуоствов, за държавните граници със съседните ѝ страни.
Задачи
• Да знае основни характеристики на географското
положение на България и да
може да разпознава и показва
територията ѝ на картата на
Балканския полуостов и Европа.
• Да се формират представи за държавните граници
и как се изобразяват на географската карта.
• Да се формира умение за
посочване на картата на държавните граници на България
със съседните страни и обекти.
• Да разбира и коментира значението на географското положение на България за нейното развитие.
• Да се ориентира по географската карта за местоположението на България на Балканския полуостров
и в Европа.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на понятията за географско положение, държавни граници, полуостров
и водещи техни признаци; беседа върху особеностите на географското положение на България и неговото значение за развитието ѝ; обсъждане как и защо
се пазят и преминават държавните граници, как се
изобразяват на картата; сравнение между държавните граници на България (по посоките на света, по
вида им – морски и сухоземни, по съседни държави
– брой и имена, членуват ли в ЕС, за какво най-често
се използват и др.).
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 22 – 23
• Разпознава и посочва България на картата на
Балканския полуостров и Европа – стр. 22.
• Обяснява защо е балканска и европейска страна.
• По изображенията сравнява морски (речни) и
сухоземни граници.
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• Работа по групи за значението на държавните
граници за развитието на България и връзките ѝ със
съседните и други страни.
Работа с учебната тетрадка – стр. 11
• Назовава съседните на България страни и обекти, като ги ориентира по посоките на света.
• Разграничава верни от неверни твърдения.
• По схема довършва карта на България, като използва условни знаци и цветове и поставя надписи.
Учебна среда
Стенна географска карта на България, на Балканския полуостров и на Европа. Снимки на държавните
граници на България и обекти, разположени по тях.
Оценяване/контрол
На уменията за ориентиране по географска карта
и показване на територията на България и нейните
държавни граници и съседни страни; на разсъждения върху значението и особеностите на държавните
граници на България, на изпълнението на задачите в
уч. тетрадка.

БЪЛГАРИЯ НА КАРТАТА НА ЕВРОПА
(Урок за затвърдяване на усвоеното)
Цели
Затвърдяване на знанията за разположението на
България върху картата на Европа, за нейните граници и съседни държави.
Затвърдяване на умения за работа с условните
знаци на картата.
Задачи
Да се усвоят знания и умения за:
• определяне на местоположението на България на
Балканския полуостров и в Европа
• ориентиране по картата чрез основните посоки на
света
• описване по карта границите на България
• посочване на съседните на България страни
• разпознаване и назоваване на условните знаци
Методи за преподаване и учене
Традиционни: беседа, практическа работа с географската карта, работа с текст
Интерактивни: мозъчна атака, игра ,,Компас“
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 24
• Допълване липсващата част в текста на Ани,
като се използват придобитите до този момент знания и картата като източник на информация; (игра
,,Компас“)
• Мозъчна атака за картата (Какво е карта? За
какво служи? Кой използва картата?)
• Посочване на картата с кои държави България
има общи граници.
• Използване на уменията за работа с географска
карта за извличане на информация – условни знаци и
тяхното значение.
Работа с учебната тетрадка – стр. 12
• Допълване на липсващите думи в текста
• Записване на кратки отговори на поставените
въпроси.
• Рисуване на липсващите условни знаци или записване значението на дадените.

Учебна среда
Географска карта на Европа с акцент България
Оценяване и контрол
Умения за работа с географска карта и извличане
на нужната информация от нея.
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БЪЛГАРИНЪТ – ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ И НА ЕВРОПА
(Обобщение)
Цели
Обобщаване и систематизиране на знанията: за
обществото и групите в него, взаимоотношенията в
тях и помежду им, за правата и задълженията на българските граждани; за националните символи и сиволите на ЕС, за значението на участието на България
в ЕС, за отношението между националната идентичност и това, че сме граждани на Европа и ЕС.
Задачи
• Да се коментират ключовите теми, представени
в мисловната карта.
• Да се развиват уменията: за работа с мисловна
карта; за извличане и съпоставяне на информация от
различни източници (текст и изображения); за четене на текст с рабиране и коригиране на грешни твърдения.
• Да се затвърдяват уменията за работа с географска карта, за четене и извличане на информация от
нея, за ориентиране по картата на България.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: работа с мисловна карта, работа с
научнопопулярен текст, работа с географска карта и
изображения, групова работа по зададена тема и др.
• Интерактивни: ролеви игри, дидактически игри.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 25
• Изображения и непознат текст с пропуснати
думи в него.
• Изображения и мисловна карта.
Работа с учебната тетрадка – стр. 13
• Съпоставяне на изображения и текст и осъществяване на връзки между тях.
• Довършване на изречения с пропуснати ключови думи.
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Учебна среда
Дигитални географски карти на България, Балканския полуостров, Европа, на отделни обекти
(достъп през интирнет чрез Google maps), снимков
материал и др.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху ключовите теми в мисловната карта и на уменията, които се затвърдяват и
развиват чрез въпросите и задачите в учебника и уч.
тетрадка.

Глобална тема
ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ
РАВНИНИТЕ И НИЗИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Усвояване на знания
за повърхнината на България,
за основните елементи, които я изграждат и цветовете, с
които се изобразяват на географската карта, и стопанското им значение.
Задачи
• Да описва с помощта на
географска карта повърхнината на България и цветовете,
с които се изобразява на географската карта.
• Да назовава имената на:
най-голямата равнина и низина в България; на най-голямото поле в България.
• Да описва основни характеристики на природните
обекти и значението им за
трудовата дейност на хората
и за обществото.
• Да работи с географска карта на България и да
показва изучаваните обекти.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на новите понятия и
водещите им признаци; беседа върху местоположението на Дунавската равнина, Горнотракийската
низина, Софийското и другите по-големи полета, обсъждане на дейностите, които извършват хората в
Дунавската равнина, Горнотракийската низина, Софийското и другите полета; сравнение между равнините, низините и полетата.
• Интерактивни: Ролева игра на пътешественици
или туристи, които са посетили места в Дунавската равнина, Горнотракийската низина, Софийското
поле и разказват за тях. За целта може да сеоформят
три групи.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 26 – 27
Работа с основния текст от учебника за цветове-

те, с които се изобразяват на картата изучаваните
обекти; показването им на картата на стр. 26; коментиране на техните особености с помощта на изображенията.
Работа с учебната тетрадка – стр. 14
Да се опише повърхнината на България; да се показват на картата изучаваните обекти; да се формулират верни, кратки и точни условия към всяко от
използваните наименования в кръстословицата; да
открива и коментира общото и различното между
равнините, низините и полетата.
Учебна среда
Стенна географска карта на България и снимков
материал с изгледи от изучаваните обекти и дейността на хората на територията им.
Оценяване/контрол
На умението да сравнява близки по външен вид
природни обекти; умението за работа с географска
карта – извличане на информация от нея и ориентиране.
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ПЛАНИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Усвояване на знания за
планините в България като
елементи от нейната повърхнината, за характерните им
особености и изобразяването
им на географската карта, за
стопанското им значение.
Задачи
• Да описва планините
като част от повърхнината и
природните богатства на България и как се се изобразяват
на географската карта.
• Да назовава имената на
най-известните планини в
България и да ги показва на
картата.
• Да коментира основни
характеристики на планините
и значението им за трудовата
дейност на хората.
• Да работи с географска карта на България и да
показва изучаваните обекти.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на новите понятия и
водещите им признаци; беседа върху местоположението на изучаваните планини в България, обсъждане на дейностите, които извършват хората в планините; сравнение между планините и равнините,
низините и полетата.
• Интерактивни: дидактическа игра на тема: „Познаваш ли планините в България?“ Класът се разделя на групи и всяка се подготвя с текстове, снимки
и въпроси да представи по една от най-известните
планини в България.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 28 – 29
Работа с основния текст от учебника за планините и основните им особености; показване на планините на картата на България стр. 26; коментиране на
значението им за дейността на хората.
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Работа с учебната тетрадка – стр. 15
Анализиране на изображения и разпознаване на
основни елементи от повърхнината; показва на картата на България най-известните планини и ги сравнява; познава природните богатства на планините и
значението им за хората и обществото.
Учебна среда
Стенна географска карта на България и снимков
материал с изгледи от изучаваните обекти, природните им богатства и дейността на хората на територията им.
Оценяване/контрол
На умението да сравнява близки по външен вид
природни обекти; умението за работа с гегографска
карта – извличане на информация от нея и ориентиране.

ПЪТЕШЕСТВИЕ ПО КАРТАТА НА БЪЛГАРИЯ
(Урок за затвърдяване на усвоеното)
Цели
Затвърдяване на знанията
за основните природни обекти и техните характеристики
от повърхнината на България
и на уменията да се показват
на географската карта.
Задачи
Да се формират умения за:
• разпознаване и назоваване на изучени природни обекти по изображения и текст
• описване на основни характеристики на природните
обекти
• показване на природни обекти върху географска
карта
• извличане на информация от изображения и допълване на текст към тях
• съставяне на кратък разказ за посетените обекти
• работа по проектна задача.
Методи за преподаване и учене
Традиционни: разговор върху поканата на Боби и
Ани за пътешествие по картата на България; обсъждане на изображенията върху снимките
Интерактивни: проект – оказване на помощ за
изработването му.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 30 – 31
• Назоваване на изучените природни обекти и довършване на текстовете с липсващите думи.
• Направа на картинна карта на България с правилно поставени снимки.
• Практическа дейност – показване на картата
къде се намират природните обекти от изображенията.
• Разказване за посетен природен обект.
• Работа по проектна задача.
Работа с учебната тетрадка – стр. 16 – 17
• допълване на текстовете до всяка от дадените
снимки. Текстовете и снимките съдържат ключова

информация, която дава насоки на ученика за обектите. Пренасяне на текстовата информация върху
картата. Тук се формират умения за пренасяне на
текстова информация върху карта, т.е. пространствено ориентиране
• изготвяне на картинна карта на България чрез
поставяне номера на всеки обект върху картата
• записване на природните обекти, през които ще
премине разработеният маршрут
• начертаване на изготвения маршрут върху картата.
Учебна среда
Географска карта на България и снимков материал на нейните равнини, низини, полета и планини.
Оценяване и контрол
Оценяват се уменията за работа с географска карта, изпълнение на проектна задача и работа в учебната тетрадка.

55

ВОДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Обогатяване на знанията
за водното богатство на България, за най-големите реки и
езера, за минералните извори
и Черно море.
Задачи
• Да разбира водното богатство на България като част
от природните богатства и да
разпознава елементите му.
• Да се ориентира по цветовете и условните знаци на
географската карта за местополажението на водните
обекти, да ги показва на картата и да ги ориентира по посоките на света.
• Да назовава имената на
най-големите реки и езера в
България.
• Да описва най-важните основни характеристики
на реките, езерата и морето и значението им за живота и трудовата дейност на хората.
• Да разбира отговорността на хората за опазване
на водите на България.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на новите понятия и
водещите им признаци; беседа върху значението на
водното богатство за живота и трудовата дейност на
хората, обсъждане на важни права и задължения на
гражданите в обществото за опазване на водното богатство на България; сравнение на различни водни
обекти: на две реки, на река и езеро, на езеро и море
и изобразяването им върху географската карта.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 32 – 33
Акценти върху основните характеристики на различните воодни обекти и местоположението им на
картата на България (стр. 110 – 111); коментар по
съдържателнаата страна на изображенията с познавателна цел; обяснения по маркираните проблеми в
допълнителния текст.
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Работа с учебната тетрадка – стр. 18
• Показва на картата на България най-големите
реки и езера и Черно море.
• Разпознава верни и неверни твърдения за характеристиките на водното богатство на страната.
• Сравнява езерата и морето, реките и езерата,
различни реки помежду им (например Искър и Марица, Искър и Камчия и др.).
Учебна среда
Стенна географска карта на България, снимков
материал за водните обекти в България, за различните дейностите, за които се използват водите.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока,
на уменията за работа с географската карта и други
източници на информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

ВОДАТА – ДАР ЗА ЖИВОТ
(Урок за затвърдяване на усвоеното)
Цели
Затвърдяване на знанията
за основните характеристики
на най-големите и известни
реки, езера и Черно море и
умения да се показват на картата.
Задачи
• Да се приложат знанията
за основните характеристики
на най-големите и известни
реки, езера и Черно море.
• Да се демонстрират уменията за показване на картата
на най-големите и известни
реки, езера и Черно море.
• Да се извлича информация от природната карта на
България и представяне на
тази информация в непознат
текст и контурна карта.
• Да се анализират изображения и да се създава текст.
• Да се формират умения за работа по проектна
задача.
Методи за преподаване и учене
Традиционни: дискусия, беседа с Ани и Боби, самостоятелна работа за откриване на неправилна
употреба на характеристики и имена на природни
обекти в България; работа с изображения.
Интерактивни: проектна работа за водните богатства в близост селището, в което живее или учи
ученикът.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 34 – 35
Дискусията по темата за ,,Водите на България”
провокира прилагане на знания за основните характеристики на най-големите и известни реки, езера и
Черно море.
Извличане на информация от карта:
• пренасяне в текст, в който се коригират допуснатите грешки;
• разпознаване и назоваване на реки в България;
• затвърдяване на умения за наблюдение и анализиране на изображение и формулиране на отговор.
• работа по проектна задача е подходяща за работа в група.

Работа с учебната тетрадка – стр. 19
• записване на редактирания текст на зад. 1 от
учебника на стр. 34;
• прилагане на умение за извличане на информация от географска карта на България (приложение на
стр. 110) за разпознаване на отбелязаните с номер
реки и записване на имената им;
• анализиране на изображение и създаване на кратък текст;
• реализиране на проектната задача.
Учебна среда
Снимков материал на част от водните богатства
на България – езерата в Рила и Черно море, географска карта на България (приложение на стр. 110).
Оценяване и контрол
Умения за работа с различни източници на информация, изпълнение на проектната задача в учебната тетрадка.
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РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Обогатяване на знанията
за растителното богатство на
България като част от природните ѝ богатства и за значението на горите за здравето
на хората.
Задачи
• Да коментира растителния и животинския свят като
част от природните богатства
на България.
• Да назовава типични представители на растенията и животните в България и да описва основни характеристики и
значението им.
• Да разбира отговорността на хората за тяхното опазване в България.
• Да локализира представители на растителния и животинския свят в териториите, които обитават.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: беседа върху промените, които
са настъпили в някои територии поради дейността
на човека и влиянието им върху растенията и животните, сравнение на разнообразието на флората
и фауната в планините и в равнините, низините и
полетата; обсъждане на важни права и задължения
на гражданите в обществото за опазване на растителния и животинския свят на България; търсене на
информация за конкретни представители на растителния и животинския свят, които са застрашени от
изчезване.
• Интерактивни: дидактическа игра на тема: „Защитени територии в България“.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 36 – 37
Акценти върху конкретните представители на
растителния и животинския свят и основните характеристики на териториите, които обитават. Къде са
разположени тези територии на картата на България
(стр. 110 – 111); коментар по съдържателната страна
на изображенията с познавателна цел; обяснения по
маркираните проблеми в допълнителния текст.

58

Работа с учебната тетрадка – стр. 20
• Разпознава на изображения представители на
растителния и животинския свят.
• Анализира къс тескт.
• Дава примери за опазване на растителния и животинския свят в България.
• Показва на картата на България местоположението на най-големите защитени територии.
• Разпознава верни и неверни твърдения за характеристиките на водното богатство на страната.
Учебна среда
Снимков материал за представители на растенията и животните в България и на териториите, които
обитават, стенна географска карта на България, карта на защитените територии в България.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока,
на уменията за работа с географската карта и други
източници на информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

КЛУБ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА
(Урок за затвърдяване на усвоеното)
Цели
Затвърдяване на знанията за основните обитатели
на планините, равнините, низините и на водните басейни на България.
Познаване на включените в списъка защитени
растения и животни и дейности за опазването им.
Задачи
• Прилагане на знания за основните обитатели на
планините, равнините, низините и на водните басейни на България чрез разпределението им по групи.
• Назоваване на представители на растителния и
животинския свят в България.
• Описване на представители на растенията и животните.
• Анализиране на изображения и създаване на
текст с екологична насоченост.
• Затвърдяване на компетентност за опазване на
природата чрез създаване на собствени знаци.
Методи за преподаване и учене
Традиционни: дискутиране на въпроси за опазване на растенията и животните в България; самостоятелна работа върху основните обитатели
на планините, равнините, низините и на водните
басейни на България, описание на животно и растение по зададен модел; анализиране на изображения и записване дейностите по опазване на природата.
Интерактивни: групова работа – табло с правила,
които трябва да се спазват, когато сме сред природата.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 38
• Разговор по въпроси, свързани с опазване на
растенията и животните в България.
• Разпределение по групи на основните обитатели
на планините, равнините, низините и на водните басейни на България.
• Посочване примери на растения и животни, типични за местообитанията.
• Групова работа, насочена към загриженост и отговорност на хората за опазване на природата.
Работа с учебната тетрадка – стр. 21
• записване на примери на растения и животни,
типични за местообитанията.

• Описване на животно и растение по зададен модел.
• Анализиране на изображения и записване дейностите по опазване на природата.
• Създаване на собствени знаци, свързани с опазване на околната среда.
Учебна среда
Снимков материал на представители на животинския свят и на дейности за опазване на чиста природа.
Оценяване и контрол
Умения за работа в група, нейния продукт, изпълнение на задачите в учебната тетрадка.
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СЕЗОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – БОГАТСВО НА ХОРАТА
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Обогатяване на представите на учениците за сезоните като част от природните
богатства на България и с акцент върху влиянието им върху живота и стопанската дейност на хората в обществото.
Задачи
• Да възприема сезоните
като част от природните богатства на България.
• Да описва промените, които настъпват през сезоните в
природата и обществото.
• Да обяснява връзката
между природните дадености
и трудовата дейност на хората и животът в обществото.
• Да назовава ситуации,
които застрашават природата
и живота на хората в обществото.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: беседа върху промените, които
настъпват в живота и дейността на хората под влияние на промените през сезоните; обсъждане на
начините за предпазване на хората от неблагоприятните явления, характерни за различните сезони;
сравнение на различните дейности, които изпълняват хората през различните сезони.
• Интерактивни: дидактическа игра „Нашият любим сезон“. Възможност до се оформят четири групи
според предпочитанията към сезоните. Да се конкретизират опорни пунктове при представяне на сезоните:
• промени във времето;
• промени в природата;
• промени в живота на хората;
• промени в трудовата им дейност;
• неблагоприятни явления през сезона;
• как да преодоляваме влиянието им;
• други.
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Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 39 – 40
Коментар по основния текст и изображенията към
него; акцент върху допълнителния текст за народния
календар, обогатяване с примери, споделяне на лични впечатления, преживявания, предпочитания.
Работа с учебната тетрадка – стр. 22
• Анализира и коментира изображения.
• Съотнася показаните дейности на изображенията към сезоните, за които са типични.
• Представя любимия сезон.
Учебна среда
Снимков материал за промените в природната и
обществената среда и дейността на хората през сезоните.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с различни източници на
информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

СЕЗОНИТЕ И ЖИВОТЪТ НА ХОРАТА
(Урок за затвърдяване на усвоеното)
Цели
Затвърдяване на знанията за отделните сезони и
промените, които настъпват във времето и природата. Влиянието им върху хората и тяхната дейност.
Задачи
• Работа с карти и елементарни знаци на времето чрез прилагане на знания за отделните сезони и
промените, които настъпват във времето; прилагане
на знания за промените на времето през различните сезони. Тук се прилагат знания и умения за изработване на природен календар, формирани още в
предучилищната подготовка, наблюдение на времето
и записване чрез знаци на промените, които настъпват през отделните сезони.
• Извличане на информация от картите за създаване на кратък текст.
• Формулиране на съвети към хората за дейностите, които могат да извършват през този ден, и съвети
за сигурност.
• Съотнасяне на картите и информацията, която
представят, към всеки един от сезоните.
• Изготвяне на собствена прогноза за времето.
Методи за преподаване и учене
Традиционни:
• разговор за участието в телевизионно предаване.
• работа с карта, знаци и ключови думи.
• самостоятелна работа съставяне на съобщение за проявите на времето, разработване на кратка
оценка за благоприятни и опасни ситуации.
Интерактивни: ситуация за съпреживяване на
оценка на събитие – благоприятно, неблагоприятно,
демонстриране на позиция.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 41
• Разговаряне за участието на всеки като говорител в телевизионно предаване.
• Обсъждане на влиянието сезонните промени на
времето върху хората и тяхната дейност.
Работа по групи:
• съотнасяне на карта към сезон чрез разпознаване на времето по знаци
• изготвяне на кратко, елементарно съобщение за
времето, в което се използват изучените природни
обекти, дадени по-горе като ключови думи
• ситуация за съпреживяване на благоприятно или
неблагоприятно време

• вземане на решение и формулиране на съвети
към хората.
Работа с учебната тетрадка – стр. 23
• Анализиране на карти, знаци и ключови думи за
съотнасяне, картите към сезона, за който се отнася.
• Съставяне на писмен текст по извлечената от
картите информаци.
• Даване на съвети на хората за дейностите, които
могат да извършват и от какво да се пазят.
Учебна среда
Карти с условни знаци, които характеризират
промените на времето през различните сезони.
Оценяване и контрол
Умения за работа в група за изготвяне и представяне на прогноза за времето. Изпълнение на задачите в учебната тетрадка.
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ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ – ОБОБЩЕНИЕ
(Обобщение)
Цели
Обобщаване и систематизиране на знанията за
природните богатства на България, какво включват
те, защо са важни, как се изобразяват върху географската карта, за какво служат, как и защо да ги опазваме.
Задачи
• Да обобщава наученото за природните богатства на България с помощта на мисловна карта.
• Да назовава природни обекти и да ги показва на
географската карта на България.
• Да описва значими природни обекти в България.
• Да извлича информация от различни източници,
да я съпоставя и представя.
• Да работи в група.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: комениране на ключовите думи
в мисловна карта, работа с научнопопулярен текст,
работа с географската карта на стр. 110 – 111, обяснение на съдържателната страна на изображения,
групова работа по зададена тема.
• Интерактивни: ролеви игри, дидактически игри
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 42
Четене и разсъждения върху мисловната карта.
Четене с разбиране на научнопопулярен текст и поправяне на допуснати грешки. Показване на обекти от
природните богатства на България на географската
карта, ориентирането им едни спрямо други и по посоките на света, проектна работа – албум.
Работа с учебната тетрадка – стр. 25
• Анализира и коментира темите в мисловната
карта.
• Посочва примери на конкретни природни обекти в България и може да ги открива на географската
карта.
• Редактира и довършва твърдения.
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Учебна среда
Снимков материал за природните богатства на
България, стенна географска карта, географската
карта на стр. 110– 111 от учебника.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с различни източници на
информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

ПРИРОДАТА НА МОЯ РОДЕН КРАЙ
(Урок за проектна работа)
Цели
Формиране на умение за самостоятелно учене.
Усвояване на стъпките и правилата за работа по
проект. Умения за използване на различни писмени
източници на знания за родния край.
Задачи
• Формиране на екипи за групова работа.
• Съставяне правила на работата на екипите.
• Запознаване на екипите със стъпките за създаване на проект:
1. Избиране на темата;
2. Търсене и събиране на иформация по темата;
3. Оформяне на проекта;
4. Представяне на проекта.
Методи за преподаване и учене
Традиционни:
• разговор за темата на проекта ,,Природата в моя
роден край“
• дискутиране на стъпките за създаване на проект; самостоятелна
• работа на екипите за създаване на свои правила
за групова работа.
Интерактивни: учебна дискусия по предизвикателството да изготви интересен проект, като се разпределят правилно дейностите между членовете в екипа.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 43, зад. 1.
Разглеждане на стъпките, които трябва да спазват
при работа по проект:
• как се казва и къде се намира
• има ли интересни природни обекти
• кои места са подходящи за спорт, отдих, туризъм
• има ли животни и растения, които се нуждаят от
защита
• с какво се занимават хората
• кое е твоето любимо място.
Получаване на първоначални сведения за историческите ни корени и историческото наследство,
свързано с тракийската етническа общност по днешните български земи.
Ориентация в начина на живот на траките, в бита,
нравите, вярванията им, в особеностите в социалната им организация.
Осмисляне на значимостта от запазването на материалните и други източници на знания за миналото
на тракийското население.
Обогатяване на понятийно-терминологичния апарат на учениците.
Развитие на умения за извличане на информация

от изображения, за оценяване на твърдения, за съотнасяне на текст и картина.
Формиране на изследователски умения и компетентности за работа в група, за историческо повествование, за аргументираност и доказателственост при интерпретацията на историческите факти,
за самостоятелни проучвания в детски енциклопедии
и чрез други източници.
Използване на интердисциплинарен подход при
осветляване на историческите реалности.
Емоционално приобщаване на учениците към
дейност чрез запознаването им с различни разкази,
легенди.
Формиране на познавателни интереси у учениците, на стремеж за разширяване и обогатяване на
своите знания и умения.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: разкриване на понятия чрез обяснения върху основата на общи и съществени, инвариантни признаци на изследваните познавателни
обекти; описание и обсъждане при използването на
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илюстративен материал; разказване – чрез даване на
информация за ежедневието, племенната организация на траките, за най-известни тракийски владетели,
за Тракийския конник, за легендарния Орфей, за тракийските гробници и съкровища; беседа относно вярванията на траките, начина им на живот, почитта им
към боговете, материалната и духовната им култура.
• Интерактивни: импресивни методи, свързани с
осмислянето на духовните ценности на траките; демонстриране на видео фрагменти и презентации; евристичен метод – осъществяване на индивидуални
изследвания при работа с разнообразни източници;
тълкуване на легенди и конструиране на текст.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 46 – 47
• основният текст дава отговор на въпроса „Кои
са траките?“, както и ценни сведения за вярванията и
боговете на траките;
• илюстративният материал позволява да се направят индуктивни умозаключения относно богатата
материална и духовна култура на тракийското население по българските земи;
• допълнителният текст чрез рубриката „Да знаем
повече“ разширява детската любознателност;
• апаратът за организация на усвояването и за
ориентация е представен чрез рубриките „Въпроси
и задачи“ за дискутиране и с обобщителната рубрика
„Днес научих“.
Работа с учебната тетрадка – стр. 28
• съставяне на текст по дадени опори;

• разпознаване на изображения и поставянето им
в съответствие с предложени названия;
• самостоятелна работа в интернет, свързана с легендата за Орфей и Евридика;
• задача с творчески характер – тълкуване на
творба от художествената литература чрез самостоятелно конструиране на кратък текст.
Електронен учебник и допълнителни материали
от е-платформата
• използване текстове на легенди за Орфей;
• използване на мултимедийна презентация за
живота, бита, материалната и духовната култура на
траките
Насоки за организиране на интерактивна
учебна среда
• използване на богат и разнообразен илюстративен материал;
• използване на видео фрагменти;
• използване на мултимедийна презентация по темата на урока
Проверяване и оценяване
• на разсъждения върху въпросите и задачите в
учебника;
• на уменията за работа с различни източници на
информация;
• на качеството при изпълнението на задачите в
учебнатата тетрадка.

ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ (Тематичен контрол)
Цели
Установява резултатите от обучението след изучаване на раздела „Природните богатства на България“.
Работа с учебната тетрадка – стр. 26
Учениците решават 5 задачи, различни по форма
на отговор: със свободен къс отговор – 1 (№ 5); със
структуриран отговор – за избор на един верен отговор от четири – 1 (№ 3); с частично структуриран
отговор – 2 (№ 1, 4); със структуриран отговор за
съотнасяне – 1 (№ 2).
Ключ за верните отговори и пояснения към тях
1. А) Повърхнината, водите, сезоните, растенията
и животните на България са природните богатства
на България.
1. Б) Повърхнината на България включва планини, равнини, низини и полета.
1. В) Водното богатство на България включва
реки, езера, извори и Черно море.
1. Г) Най-богати на растения и животни са планините.
2. Б), Г), Е).
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3. А) Рила и Пирин са... А) реки Б) планини В)
полета Г) езера
3. Б) Искър и Камчия са... А) реки Б) планини В)
полета Г) езера
3. В) Варненското и Бургаското са... А) реки Б)
планини В) полета Г) езера
3. Г) Карловското и Казанлъшкото са... А) реки
Б) планини В) полета Г) езера
4. Язовирите се построяват най-често в планините, а водите им се изплзват за напояване на
растенията и за други дейности.
При зад. 5 съществуват много вариации на отговори, защото хората използват всички природни
богатства за някаква дейност, вкл. отглеждат диви
животни в ловни стопанства за ловен туризъм. Ако
посоченият пример е правилен, той се признава за
верен отговор. Ако примерите, дадени от някой ученик, са много и са верни, може да се присъди бонус,
например още едно флагче.
Оценяването става на база вярно решена задача
и системата с флагчетата.
Посочените качествени оценки в учебната тетрадка могат да се разширят и допълнят от учителите.

Глобална тема
БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ
БЪЛГАРСКИТЕ КОРЕНИ
(Обобщение)
Цели
Затвърдяване на първоначални представи за населението на българските земи в най-стари времена,
за групите в него и взаимоотношенията между хората в групите, за историческите източници. Осъзнаване на своята етническа принадлежност, ролята
на труда и преобразуващо-творческото отношение
и дейност на хората за прогреса на обществото. Запознаване на учениците с хронологичните рамки, с
еволюцията в социалната организация на древните
племенни общности, с първите държавни формирования.
Задачи
• Изграждане на представи за произхода и разселването на древните българи, славяни, за техния
поминък, бит, нрави, религиозни вярвания, управление.
• Развитие на умение за идентифициране и разграничаване на първичните групи в обществото:
траки, славяни, прабългари и характеризирането
им.
• Разкриване на процеса на взаимно влияние между основните етнически групи в българското общество в най-стари времена, както и с техните съседи.
• Усвояване на социални норми, правила на поведение, роли и форми на социален живот в групи и
общности, на активна социална позиция.
• Затвърдяване на конкретни представи за най-ярките елементи от културно-историческото наследство на траките.
• Формиране на комуникативна компетентност, на
сътрудничество в съвместната дейност и общуване.
• Развитие на умения за сравнение, създаване
на обобщения, установяване на аналогии, за класификация, за установяване на причинно-следствени
връзки, за построяване на индуктивни и дедуктивни
заключения, за извеждане на изводи.
• Умение да моделира логически взаимовръзки
между основните понятия по темата, да използва
знаци и символи за решаване на многообразни задачи, структурно-логически схеми, да прекодира информацията.
• Умение за ориентация и работа с историческа
карта.
• Изграждане на умения за взаимоконтрол, самоконтрол и самооценка.
• Развитие на умения за извличане на информация
от изображения, за оценяване верността на твърдения; за наблюдение на дейностите в групите.
• Формиране на компетентност за работа в екип.

Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: описват се, анализират се важни факти, свързани с живота на траките, славяните и старите българи (информационно-съобщаващ
метод); обяснения и събеседвания върху отношенията на между групите и вътре в тях, сравнение на
различните дейности, които изпълняват хората, като
част от различни групи в обществото.
• Интерактивни: евристична беседа върху основата на въпросите при работата с учебника и
евристично моделиране; конструира се и се използва мисловна карта за цялостно представяне и
систематизиране, обобщаване на учебния материал;
групови обсъждания (брейнсторминг) въз основа
на разсъждения, сравнения и асоциативно мислене.
Използва се импресивния метод, свързан с оценяване ролята на естетическото въздействие върху личността на тракийските съкровища. Така учениците
се стимулират към създаването на продукти с висока
духовна стойност. Дискутира се върху илюстратив65

ния материал. Може да се демонстрират видео фрагменти и презентации.
• Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 52
• обсъждат начина на живот на траките;
• затвърдяват знанията си за тракийските гробници, стенописи и могили;
• разказват за най-известните тракийски съкровища, за Долината на тракийските царе;
• в сравнителен аспект обобщават знанията си за
славяните и прабългарите, за техните трудови дейности, жилища, поминък, за общественото им устройство и управление, за техните религиозни представи;
• интерпретират преданието за хан Кубрат и мъдрите послания, които се съдържат в него.
Работи се избирателно с учебната тетрадка –
стр. 27, 28, 29, 30
• сравняване на изображения;
• разпознаване на групи в обществото по изображения;
• затвърдяване на понятийния апарат;
• сравняване и оценяване на твърдения;

• конструиране на текстове по нагледни опори;
• извличане на нова информация от текст;
• занимателни задачи и за довършване и оцветяване на рисунки;
• някои от задачите могат да се възложат за домашна самостоятелна работа.
Насоки за организиране на интерактивна
учебна среда
Снимков материал за промените в обществената
среда, за различните социални групи и дейностите,
с които се занимават. Богато визуализиране по обобщителната тема чрез използване на мултимедийна презентация. Използване на междупредметен и
транспредметен синтез в обучението.
Проверяване и оценяване
• на разсъждения върху обсъжданите теми в урока;
• на уменията за работа с различни източници на
информация;
• на изпълнението на задачите от учебника и от
учебната тетрадка.

Глобална тема
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО
СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Разкриване на предпоставките и причините за създаването и укрепването на българската държава. Формиране на
представи за закономерностите, свързани с възникването
на една държава, тяхната историческа обусловеност. Да
се спомогне за изграждане
основите на българската национална идентичност у личността и утвърждаването на
гражданско самосъзнание в
нея. Да се стимулира създаването на социалноактивни личности, уважаващи законите и
нравствените норми в обществото.
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Задачи
• Възпитаване на учениците в дух на патриотизъм
и гражданственост.
• Разкриване на взаимното влияние между различни култури чрез процесът на сближаване и постепенно сливане на славяни и прабългари в една
социална общност.
• Формиране у учениците на основите на историческото мислене.
• Разкриване ролята на първите български владетели (хан Аспарух, хан Тервел, хан Крум и техните
исторически приноси) за създаването и укрепването
на нашата държава.
• Ориентиране в хронологичните рамки, в последователността и взаимната връзка на най-важните
събития, свързани със създаването и укрепването на
българската държава.
• Развитие на умение за интерпретиране на историческите факти.
• Формиране на умение за работа с исторически
източници (четене на историческа карта; извличане
на информация от един или няколко източника; сравняването им).
• Описание – да се разказва устно или писмено
за ключовите исторически събития през изследвания
период от време; да се характеризира начинът на
живот на славяни и прабългари; върху основата на
текста и илюстративния материал, на допълнителна
литература да се конструират описания на исторически обекти (напр. описания на първата българска
столица, на нейни забележителности).
• Анализ, обяснение – разкриване смисъла, значението на най-важните понятия по темата.
• Сравняване и оценяване на исторически събития и личности – прилики и разлики.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: информационно-рецептивен
метод, анализ и обсъждане на илюстративен
материал; описание и обяснение по хода на събитията, свързани с нашествията на прабългари и
славяни на територията на Византийската империя,
както и с победата им при двубоят с нея, което е
последвано от признаване през 681 г. на българската държава; сравняване с помощта на обобщителна таблица по определени показатели на славяни и
прабългари;
• Интерактивни: работа с историческа карта за
определяне границите на новосъздадената държава;
изследователски метод, реализиран чрез собствено проучване и изготвяне на презентация; демонстриране на слайдове за първата българска столица
Плиска или на снимков материал от изготвения фотоалбум; наблюдения, събеседвания в групи.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 53 – 54
• проследяване на събитията около създаването
на Аспарухова България по картината на художника
Д. Гюдженов „Аспарух преминава Дунава“.
• обяснение на ролята на хан Тервел за отблъскване нападението на арабите и спасяването на Византия и Европа от тяхното нашествие.
• укрепване на българската държава чрез териториални разширения при хан Крум (800 – 814 г.) и
благодарение на създеното от него на общо законодателство за славяни и прабългари.
• въпросите и задачите в учебника не са единствено с репродуктивен характер, но и с проблемно-изследователски характер и съдействат за осмислянето
и затвърдяването на материала (но могат да се използват и за домашна самостоятелна работа на децата за усвояване на основния текст по темата).
• рубриката с обобщаващ характер „Днес научих“
позволява да се затвърди и финализира в структурно
отношение урочната единица.
Работа с учебната тетрадка – стр. 31 – 32
• писмени отговори на въпроси;
• задачи за съставяне на текстове по зададени
опори;
• задачи за конкретизиране на понятия, свързани
с живота, поминъка и духовната култура на траките;
• систематизиране на данни от сравнителен анализ в таблична форма между славяни и прабългари.
Насоки за организиране на интерактивна
учебна среда с възможност за работа по групи и
проектна дейност
• експониране на илюстративен материал за създаването и укрепването на българската държава;
• изготвяне на презентация от учениците за първата българска столица или създаване на фотоалбум
за нея (въз основа на екипна работа с предварително
разпределяне на ангажиментите между подгрупите);
• използване на презентации от електронните ресурси към учебника или на видеофилми за създаването и укрепването на българската държава.
Проверяване и оценяване (текущо, качествено)
• на разсъждения върху обсъжданите проблеми в
урока;
• на уменията за работа с различни източници на
информация;
• на изпълнението на задачите в уч. тетрадка;
• на уменията за самостоятелно проучване; за работа в екип и групово изготвяне на презентация или
фотоалбум; за качеството на тяхното представяне
пред публика.
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ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ И НОВАТА ПИСМЕНОСТ
(Урок за затвърдяване на усвоения учебен материал)
Цели
Разкриване на причините и
значението от приемането на
християнството в България.
Изясняване на историческата
роля на покръстването на българите за формирането на тяхното единство като народ, за
приобщаването към напредналите в културно отношение европейски страни. Осмисляне
на революционната значимост
на писмеността и книжнината
за духовното извисяване на
българския народ.
Задачи
• Разкриване ролята на
църквата в духовния живот
на хората.
• Разбиране на различията
между хората, свързани с религиозните им представи и вярвания, с езиковата им принадлежност в процеса на формиране на тяхната идентичност.
• Характеристика на покръстването и приемането
на новата писменост в контекста на сближаването и
сливането на прабългари и славяни в единен народ.
• Очертаване на приноса на християнска България, на княз Борис Първи, за въвеждането на славянската писменост в много страни по света.
• Оценяване на историческата важност от създаване на самостоятелна българска църква с богослужение и молитви на роден език.
• Оценяване на великото историческо дело на светите братя от Солун Кирил и Методий.
• Акцентиране върху приноса на учениците на
Кирил и Методий – Климент, Наум, Сава, Горазд и
Ангеларий за преработването и усъвършенстването,
опростяването на славянската азбука, за богатата
им книжовно-просветна дейност в средновековното
българско общество.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: сравнение, обяснение и самообяснение на понятия по общи и съществени, инвариантни признаци, за затвърдяване на разкрити причинно-следствени зависимости; беседа върху промените, които протичат в българското общество, и
причините, които ги пораждат; описание на събития
по картини; обсъждане значението на покръстването, създаването на самостоятелна българска църква
и въвеждането на славянската писменост.
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• Интерактивни: споделяне на преживявания по
темата, демонстрация, групова дискусия, игрови
методи, похвати и техники за дейност с цел емоционално ангажиране на учениците и затвърдяване
съдържанието на водещите понятия по темата, наблюдения върху илюстративен материал, използване на метода „гирлянда от асоциации“; изследователски метод в процеса на самостоятелно проучване от учениците.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 58 – 59
• затвърдяват се знанията на учениците за покръстването на българския народ чрез приемането
на християнската религия през 864 г. при княз Борис;
• обясняват се причините, които са довели до тази
голяма промяна в живота на обществото;
• определя се хронологията на всички значими исторически събития по времето на княз Борис;
• събитията се пресъздават в повествователна
форма върху основата на поместения в учебника
илюстративен материал, който конкретизира представите на децата;
• затвърдяват се знанията и за създателите на славянската азбука;
• реализира се интердисциплинарен подход чрез
поставените за изпълнение задачи в учебника: описание на честването на Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура – 24 май;
чрез изследователската задача за откриване на народни мъдрости за книгите и чрез изпълнение на задача 5 за съответствие между числа и букви.

Работа с учебната тетрадка – стр. 34 – 35
• чрез кръстословица се затвърдяват новите понятия по темата;
• съотнасят се важни събития през IX век с годините на осъществяването им;
• прави се ретроспекция на историческите стъпки,
свързани с извървяния път на укрепване на връзките
и обединяването на славяни и прабългари;
• съставя се разказ по зададени опори, с който се
представя засилването на влиянието на страната ни в
християнска Европа.
Насоки за организиране на интерактивна
учебна среда
• снимков материал за промените в обществената
среда;

• картини на паметници, свързани със събитията
на епохата;
• използване на презентации и видеоматериали
от електронните ресурси към учебно-методическия
комплект.
Проверяване и оценяване
• на разсъждения върху обсъжданите проблеми в
урока;
• на уменията за работа с различни източници на
информация;
• на изпълнението на задачите в учебника и учебната тетрадка;
• на резултатите от самостоятелните изследвания
на учениците.

Глобална тема
БЪЛГАРИТЕ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

КАК БЪЛГАРИТЕ СЕ СЪХРАНИЛИ КАТО НАРОД
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Възпитаване на учениците
в дух на родолюбие. Формиране на любов към българското народно творчество,
традиции и обичаи. Осмисляне значението на факторите,
благодарение на които българският народ успява да запази народностното си самосъзнание в продължение на
векове в тежките условия на
османското владичество и да
противодейства на завоевателите. Осъзнаване на факта,
че въпреки безправното си и
тежко положение, в тъмните
дни на робството, българите
не се примиряват и намират в
себе си сили да оказват героична съпротива срещу османските турци.
Задачи
• Разкриване значимостта на християнската религия и вяра за запазването на народностната идентичност на българите в пределите на Османската империя;
• Определяне ролята на българските народни обичаи и традиции, на културните достижения на българите, на народното творчество за съхраняването
ни като народ в годините на османското владичество
над нашите земи.

• Работа с художествени текстове, тематично обвързани с българските народни празници и обичаи.
• Актуализиране и обобщаване на знанията на
учениците за традициите и символите, наложили се
при отбелязването на българските народни празници (Великден, Цветница, Лазаровден, Бъдни вечер,
Коледа и др.).
• Формиране на знания чрез интердисциплинарен
подход за традиционните български носии и фолклорни мотиви, за народни песни и хора.
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• Осъзнаване на изключителната важност на родния език, на книжовността, като обединяващ фактор за българския народ в условията на турското
робство.
• Разкриване ролята на общото историческо минало, познаването на нашата история за духовната
спойка на българите в периода на османската власт
над нашите земи.
• Изследване от учениците на съдържанието на
български песни и предания, свързани с османското
владичество.
• Развитие на умения за извличане на информация
от изображения; развитие на познавателни интереси.
• Изграждане на умения за творческа организация
на работата; умения за сътрудничество, за взаимопомощ в процеса на дейността, за работа в екип.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение и самообяснения; беседа върху ролята на християнската религия и вярвания за запазването на духовното единство на българите в условията на Османската империя, обсъждане на значението на българските народни празници,
обичаи и традиции, на родния език за съхраняването
ни като народ; информационно-съобщаващ метод;
класификация и конкретизация чрез примери на различните фактори, които са обединителна сила, които
укрепват връзките между хората в българската общност в периода на османската власт над българските
земи; импресивен метод, свързан с анализ и интерпретация на съдържанието и ценностните аспекти на
подбрани от интернет и други източници български
народни песни, предания; сравнение на изображения
в учебника (контрастна форма за систематизация на
материала – джамия и български църкви).
• Интерактивни: Групова дискусия по предварително поставени въпроси; описание на български народни празници и обичаи; демонстрация на
илюстративен материал при работа с учебника;
презентация за българските манастири,съхранили
народностния дух на българите в тежките години на
османското владичество; самостоятелно изследване
на учениците чрез евристичен метод в интернет на
Рилския манастир и конструиране на текст за него в
учебната тетрадка с проява на творчество; поставяне
на учениците в игрови ситуации.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 70 – 71
• Основен текст – работи се в две тематични полета – ролята на християнската религия и църквите
за оцеляването на българите и ролята на българските
народни празници, обичаи, както и на българското
народно творчество.

70

• Допълнителен текст – дава се информация за
най-големия български манастир – Рилският манастир, както и за пренасянето на останките на основателя на манастира св. Иван Рилски от Търново в
Рилския манастир.
• Апаратът за организация на усвояването и за
ориентация – включва въпроси и задачи; работа с
географска карта; реализиране на самостоятелна изследователска дейност на учениците. Някои от тях
могат да се възложат за домашна работа. Рубриката „Днес научих“ позволява да се систематизират и
затвърдят първоначално новите знания и умения на
учениците.
Работа с учебната тетрадка – стр. 43
• Тестова задача с проблемен въпрос „Какво запазва българите?“ от типа „Огради излишната дума“.
• Откриване имената на най-големите български
манастири.
• Събиране на информация от интернет за Рилския манастир.
• Съчиняване на текст със събраната информация.
Насоки за организиране на интерактивна
учебна среда
• Използване възможностите на интернет, 3D
анимация, учебни филми от електронните ресурси.
• Илюстративен материал за българските национални празници и обичаи, носии и кукерски маскарадни костюми и маски – оформяне на кът в класната
стая.
• Изображения на манастири и църкви в България. Подготовка на табло с изображения и текстове за Рилския манастир – в резултат от проучвания
на учениците в интернет и самостоятелна работа в
учебните тетрадки или у дома.
• Презентация за българските манастири, съхранили народностния дух на българите в годините на
робството.
• Оформяне на табло с български народни песни
и предания, с илюстративен материал към тях, през
периода на османското владичество над нашите земи
(за Крали Марко, легендата за Безбог, за Синаница
и Мурад и др.).
• Маса за изложба на рисунки и кукерски маски.
Проверяване и оценяване
Качествено текущо оценяване чрез устна, писмена и практическа проверка. Контролът е върху разсъждения при обсъждане на проблемни въпроси в
урока; на уменията за работа с различни източници
на информация; върху изпълнението на задачите в
учебната тетрадка и учебника.

НЕПОКОРНИЯТ НАРОД
(Урок за затвърдяване на усвоеното)
Цели
Формиране на положително отношение към хайдутството като форма на въоръжена съпротива срещу жестокостите и несправедливостите на османската власт.
Задачи
• Разкриване на промените в положението на българския народ след падането на България под османска власт.
• Посочване на основните причини за формирането на хайдушките дружини.
• Описание на живота на хайдутите и начина, по
който те се борят срещу неправдите.
• Характеристика на правилата и стандартите в
хайдушката чета – нейната йерархична организация
с наличие на войвода и знаменосец.
• Затвърдяване на представа за качествата на хайдутите, за тяхното облекло и оръжие.
• Разкриване на противоречивото отношение към
хайдутите – от страна на българите на тях се гледа
като на народни закрилници, а от страна на османската власт – като на разбойници.
• Осмисляне и затвърдяване на познанията за
мъже и жени хайдути.
• Запознаване на учениците с народни песни, разкази и предания за известни хайдути, за тяхната смелост и непоколебимост.
• Затвърдяване на умения за извличане на информация от изображения, за съотнасяне на текст с
илюстрация; за оценяване на твърдения.
• Развитие на компетентност (познаване на правилата и развитие на умения) за работа в група.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обсъждане на поговорката „Сговорна дружина планина повдига“; обяснение и затвърдяване на понятия чрез игрови похвати (кръстословица); евристична беседа върху причините за
появата и разгръщането на хайдутското движение;
анализ и сравнение на отношението на различни
групи на обществото в Османската империя към
хайдутите; събеседване с учениците за цветовете на
хайдушките знамена и за цветовата символика, свързана с тях.
• Интерактивни: наблюдения и описания върху
облеклото, оръжието на хайдутите; упражнения в
практическа изследователска дейност – проучват
народни песни, в които се пее за известни хайдушки
войводи; демонстрация на разнообразен свободно
подбран илюстративен материал.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 74
• дискусия върху поговорка в метафоричен стил;
• обсъждане от учениците на хайдутите с цел затвърдяване на знанията им: за ръководителя на хайдушките чети, за качествата на войводите, за живота им
през различните сезони в българските планини и гори;
за помощта, която обикновените хора им оказват;
• възлагане на учебно изследване в интернет –
търсене и откриване на различни народни песни,
посветени на хайдушки войводи;
• коментар върху резултатите от изследването.
Работа с учебната тетрадка – стр. 45 – 46
• съставяне на текст за хайдутите по зададени
опори;
• речникова работа чрез кръстословица за затвърдяване на новите понятия;
• записване в тетрадката отговори на въпроси,
както и имената на народни песни, възпяващи известни хайдушки войводи;
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• изпълнение на задачи с евристичен характер;
• съставяне на кратък разказ за хайдутите с подходящо озаглавяване.
Насоки за организиране на интерактивна
учебна среда
Илюстративен материал за хайдушките дружини
(събран от разнообразни източници).
Презентация за живота на хайдушките чети (от

електронните образователни ресурси).
Използване на аудио (звукозаписи на хайдушки
песни) и видеотехника.
Проверяване и оценяване
• на разсъждения върху обсъжданите теми в урока;
• на уменията за работа с различни източници на
информация;
• на изпълнението на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Глобална тема
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Формиране на цялостни
представи у учениците за динамичните промени в българското общество през периода
на Възраждането. Акцентиране върху ролята на видните
български просветители, книжовници, църковни дейци и
борци за свобода в контекста
на обновителните икономически и социално-политически
процеси в българските земи
през XVIII – XIX век, ориентирани към възстановяване
на българската държавност,
постигане на политическо
освобождение от гнета на османската власт и просперитет
на обществото в материалната
и духовната сфера. Формиране на положително отношение
и преклонение, признателност
и благодарност към дейността на видните български
будители – П. Хилендарски, С. Врачански, П. Берон,
дали мощен тласък за пробуждането на българското народностно самосъзнание през Възраждането,
вдъхновили българските революционери за извоюването на нашето национално освобождение.
Задачи
• Изясняване на основните отличителни белези на
Българското възраждане:
икономически подем в обществото; развитие на
занаятите и търговията; на българските градове и
села; борбата за общодостъпно, светско училище с
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обучение на роден език; борбата за самостоятелна
българска църква и борбата за национално освобождение.
• Разкриване на обществената роля и значение на
първите народни будители през Възраждането.
• Запознаване с живота и дейността, с историческите приноси на народните будители.
• Проследяване на промените в развитието на
българското училище през Възраждането.
• Развитие на умения за извличане на информация
от изображения.
• Формиране на компетентност (познаване на
правилата и развитие на умения) за работа в група.

• Натрупване на изследователски опит от учениците, свързан с индивидуално проучване и събиране на сведения за живота и делото на П. Хилендарски.
• Запознаване в общи щрихи с „История славянобългарска“ на П. Хилендарски и с „Рибния буквар“
на д-р Петър Берон.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: беседа върху настъпилите промени в българското възрожденско общество, върху
илюстрациите в учебника на с. 80 – 81; обяснение на
новите понятия; наблюдение и описание – на обстановката в българското възрожденско училище; сравнение на обучението в различни видове училища
през периода на Възраждането; информационно-съобщаващ метод.
• Интерактивни: демонстриране на илюстративен материал, на презентация за първите будители;
евристичен метод – самостоятелно проучване и събиране на сведения за автора на „История славянобългарска“ и неговото произведение.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 80 – 81
• Основен текст – работи се по план в 2 пункта:
обща характеристика на българското Възраждане и
усвояване на знания за първите възрожденци;
• В допълнение към него е поместения илюстративен материал: българско възрожденско училище
– възстановка и портретите на П. Хилендарски, С.
Врачански и д-р П. Берон.
• Апарат за организация на усвояването и за ориентация: съдържа въпроси и задачи за първично затвърдяване на ново-усвоения материал. Възлага се и
задача с творчески, изследователски характер – по
фиксиран план да се направи проучване за живота на
П. Хилендарски, за неговата „История славянобъл-

гарска“ и за последователите му. Въз основа на това
да подготвят свои разкази. Рубриката „Днес научих“
обобщава и систематизира новия учебен материал
по темата.
Работа с учебната тетрадка – стр. 50
• дефиниране на понятието „Българско възраждане“;
• конструиране на текст по зададени опори;
• съотнасяне имената на първите български будители през Възраждането с тяхното дело;
• разпознаване на изображения (корици със заглавия на книги) – и свързването им с техните автори.
Насоки за организиране на интерактивна
учебна среда
• Илюстративен материал за промените в обществената среда през периода на Възраждането (новите
български градове и села; развитие на занаятите и
др.).
• Презентация за първите будители през Възраждането – от електронните ресурси към учебно-методическия комплект.
• Събиране на биографични данни за П. Хилендарски и сведения за неговата „История славянобългарска“. Резултатите от проучването чрез различни
източници, вкл. интернет, се оформят като табло,
портфолио или презентация за онагледяване на техните разкази.
Проверяване и оценяване
Качествено текущо оценяване:
• върху разсъждения по третираните въпроси в
урока;
• на уменията за работа с различни източници на
информация;
• на изпълнението на задачите в учебника и учебната тетрадка.
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РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА
(Урок за затвърдяване на усвоеното)
Цели
Разкриване на историческото значение на победата на Русия във войната, довела до освобождението
на България. Обвързване подписването на мирния
договор между Русия и Турция, в резултат на който
българската държава е възстановена на картата на
Европа, с националния празник на Република България. Възпитаване в любов към българщината, към
националния празник и символи, към националните
герои. Изразяване на признателност и благодарност
към Русия и руския народ, на които дължим освобождението си от османска власт.
Задачи
• Изясняване на причините за обявяването на Руско-турската война, на нейните хронологични рамки.
• Затвърдяване на знанията за началото, хода на
войната, за най-големите битки в нея: за Плевенската епопея; битката на връх Шипка; при Стара Загора
и др.
• Затвърдяване знанията за руските генерали, ръководели най-големите сражения по време на войната: ген. Скобелев и ген. Тотлебен; ген. Столетов, ген.
Гурко и др.
• Разкриване подвига на българските опълченци
при защитата на Шипченския проход.
• Затвърдяване знанията за Самарското знаме.
• Отчитане на активното участие на българския
народ и помощта, която той е оказвал на руските
войски по време на войната.
• Развитие на умения за извличане на информация
по серия от картини в учебника.
• Оценка на историческите последици от Руско-турската освободителна война за България. Затвърдяване умението за сравнителен анализ при работа с историческа карта.
• Актуализиране на знанията на учениците за националния празник на България, за славното и тежко
минало на родината, за безсмъртните герои, пожертвали живота си за свободните ни бъднини, за паметниците на културата, свързани с Освобождението, за
символите на свободната ни и независима родина, за
литературните и музикални произведения, възпяващи празника.
• Формиране на компетентност (познаване на правилата и развитие на умения) за работа в група.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на понятия и водещи
признаци; беседа за началото и хода на Руско-турската война, обсъждане на проблемни въпроси;
сравнение на хода на бойните действия; съпоставя-
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не по карта на държавните граници на освободена
България с нейните днешни граници.
• Интерактивни: игрови похвати за разкриване
съдържанието на затвърдяваните понятия (кръстословица); описания, разкази и анализи по серия от
картини в учебната тетрадка; демонстриране на изображения от учебника, на слайдове от презентации,
на видео-фрагменти от електронните ресурси.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 92
• с използването на ролева инверсия, интердисциплинарният урок протича под ръководството на
ученик: (Урокът може да започне с песента „Знамето ни е трицветно“, която е изучавана във 2. клас.
С кратка беседа се актуализират знанията за символите на свободната българска държава: знаме, герб
и химн. Припомнят се събитията около Априлското
въстание и неговия отзвук в Европа. Това е поводът
за обявяването на войната – неуспеха на въстанието
и жестокостите при потушаването му. След ожесточени битки Турция е принудена на 3 март 1878 г. да
признае поражението си. България е свободна.)

• учениците в хода на събеседването разказват за
най-кръвопролитните битки по време на войната;
• разказват и за помощта, която руските войски са
получили от българското население; за посрещането
на ген. Гурко в София през януари 1878 г. (разказ по
картина в учебника);
• работа с карта – сравняват се границите на
държавата след подписването на мирния договор с
днешните държавни граници.
Работа с учебната тетрадка – стр. 60 – 61
• затвърдяват се новите знания с помощта на
кръстословица;
• идентифицират се исторически събития, свързани с войната, по серия от картини;
• съставя се текст по зададени опори.
Насоки за организиране на интерактивна
учебна среда
• Снимков материал за паметниците, свързани с
Руско-турската освободителна война, изразяващи
признателността на поколенията: Шипка, Панора-

мата в гр. Плевен, паметникът на царя Освободител
Александър II в гр. София и др. Фотосите са подредени на табло или под формата на фотоалбум или
портфолио (Към тях е прибавен и текста на стихотворението от 2 клас „Трети март“ на Анелия Янковска-Сенгалевич)
• Табло със знамето и герба на България;
• Импровизирана витрина с изложба на изработени от учениците поздравителни картички за трети
март;
• Презентация с най-значимите битки по време на
Руско-турската освободителна война (от електронните ресурси на УМК)
Проверяване и оценяване
• на разсъждения върху обсъжданите основни въпроси по темата за затвърдяване;
• на уменията за работа с различни източници на
информация;
• на изпълнението на задачите от учебника и в
учебната тетрадка

Глобална тема
ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ
ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Обогатяване на знанията
на учениците за природните
забележителности като специална част от природните
богатства на България.
Задачи
• Да разбира същността на
природните забележителности и да ги характеризира.
• Да коментира голямото
разнообразие от природни забележителности в България.
• Да изброява популярни
български природни забележителности.
• Да извлича информация
за природните забележителности от различни източници.
• Да разбира отговорността на всеки гражданин за
опазване на природните забележителности на България.
• Да работи по проект и да използва информация
от различни източници.

Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на понятия и водещите им признаци; беседа върху голямото разнообразие от природни забележителности и назоваване
на конкретни обекти; обсъждане на задълженията
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на гражданите за тяхното опазване и на правила за
поведение; сравнение между природни богатства и
природни забележителности.

• Разпознава изображения на популярни природни забележителности и ги назовава.
• Допълва думи в непознат текст.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 94 – 95
Анализиране на съдържателната страна на изображенията и откриване на специфични характеристики на показаните природни забележителности.
Съотнасянето им с посочените в основния текст на
урока. Стартиране на подготовката за изпълнението
на проектната задача.
Работа с учебната тетрадка – стр. 5
• Съотнася конкретни природни обекти към отделните видове.

Учебна среда
Снимков материал на различни видове природни
забележителности в България, стенна географска
карта, карта на природните забележителности.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с различни източници на
информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

УРОК ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПРИРОДНИТЕ КРАСОТИ НА БЪЛГАРИЯ
(Урок за затвърдяване на усвоеното)
Цели
• Затвърдяване и разширяване знанията на учениците,
свързани с природните красоти на България
• Формиране на природозащитни нагласи и убеждения
у учениците
• Разпознаване на природните красоти на България в
различни източници на информация
Задачи
• Развитие на умения за
презентиране
уникалните
природни забележителности
пред гости от европейски
страни.
• Затвърдяване на умения
за извличане на информация
от различни източници.
• Формиране на компетентности за ориентиране
чрез зрителни опори: снимки от учебника,карта и текст.
• Развитие на компетентност както за самостоятелна работа, така и за работа в екип.
Методи за преподаване и учене
Традиционни : беседа, за разнообразието на природните красоти в България; обяснение на поставените задачи в учебника.
• Интерактивни: визуализиране на избрана природна забележителност.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника- стр. 96 – 97
• Разпознаване имената на природните забележителности отбелязани на картата и устно допълване
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на текста с имената им.
• Четене с разбиране на текст за пещерата Дяволското гърло. Практическа работа избор за съставяне
на маршрут след избор на природен обект.
• Самостоятелно проучване на предание за пещерата Дяволското гърло.
• Интегриране технологиите за изпълнение на
проектната задача.
Работа в учебната тетрадка – стр. 63
• Записване имената на природните забележителности от снимките върху картата
• Съставяне, записване в тетрадката маршрут с
начална точка гр. София и начертаването му върху
картата.

• Проучване на предание свързано с пещерата
Дяволското гърло, което разказва, че именно тук
митичният музикант Орфей се опитва да върне любимата си Евридика от царството на мъртвите, или
легендата на траките, които смятали, че пещерата
Дяволското гърло е портал към отвъдното и хвърляли в нея умрелите си вождове и воини, за да им
осигурят безсмъртие.

Учебна материали
Карта на България без надписи и знаци. Снимков
материал на природните ѝ забележителности.
Оценка и контрол
Познаване на природни забележителности на
България. Умения за изготвяне на слайд. За изпълнение на проучване.

КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Обогатяване на знанията
на учениците за културните
забележителности на България, като важна част от историята и културата на нашия
народ и древните обитатели
на земите ни.
Задачи:
Да се формират знания и
умения за:
• разбиране същността на
културните забележителности и да ги характеризира
• коментиране на голямото разнообразие от културни
забележителности в България
• изброявани на популярни
български културни забележителности
• извличане на информация за културните забележителности от различни
източници
• разбиране на отговорността на всеки гражданин
за опазване на културните забележителности на България.
• работа по проект и да използва информация от
различни източници.
• разбиране на ролята на паметниците за съхраняване на историческата памет.
Методи за преподаване и за учене
Традиционни: обяснение на понятия и водещите им признаци; беседа върху голямото разнообразие от културни забележителности и назоваване на
конкретни обекти; обсъждане на задълженията на
гражданите за тяхното опазване и на правила за поведение; сравнение между природни и културни забележителности.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 98 – 99
Анализиране на съдържателната страна на изо-

браженията и откриване на специфични характеристики на показаните забележителности. Съотнасянето
им с посочените в основния и допълнителен текст на
урока. Стартиране на подготовката за изпълнението
на проектната задача.
Работа с учебната тетрадка – стр. 5
• Разпознава изображения на популярни културни забележителности и ги назовава.
• Допълва думи в непознат текст.
• Съотнася наименования на култулни забележителности с техни изображения.
Учебна среда
Снимков материал на различни видове културни
забележителности в България, стенна географска
карта, карта на културното наследство на България.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с различни източници на
информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.
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УРОК ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ КУЛТУРНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
НА БЪЛГАРИЯ (Урок за затвърдяване на усвоеното)
Цели
• Затвърдяване и разширяване знанията на учениците,
свързани с културните забележителности на България
• Формиране на представа за местоположението на
представените културни забележителости върху картата
• Разпознаване на културните забележителности чрез
различни източници на информация
Задачи
• Развитие на умения за
разпознаване на културните
забележителности по тяхното
местоположение и снимка.
• Извличане на информация от различни източници.
• Формиране на компетентности за ориентиране
чрез зрителни опори: снимки от учебника, карта и
текст.
• Формиране на компетентност за самостоятелна
работа и работа в екип.
• Запознаване с професията на екскурзовода.
Методи за преподаване и учене
Традиционни: обяснение, свързано с местоположението на снимките; беседа, свързана с вида
културна забележителност (сграда, крепост, музей
на открито); обсъждане и сравнение на дадените
снимки
Интерактивни : ролева игра „Аз съм екскурзовод“
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, електронен учебник
Работа с учебника – стр. 100 – 101
• Разпознаване имената на културните забележителности, отбелязани на картата, и устно допълване
на текста с имената им.
• Практическа работа чрез ролева игра ,,Аз съм
екскурзовод“ за съставяне на маршрут.
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• Учене чрез интегриране на знания от различни
предметни области за изпълнение на проектната задача.
Работа в учебната тетрадка – стр. 65
• Записване имената на културните забележителности от картата.
• Записване на изготвения маршрут и начертаването му върху картата.
• След четене на няколко маршрута от „екскурзоводи“ се коментират евентуални пропуски или неточности.
Учебни материали
Карта на България без надписи и знаци. Снимков
материал на културните ѝ забележителности.
Оценка и контрол – Познаване на културните
забележителности на България. Умения за работа с
географска карта. Изпълнение на проектна задача и
работа в учебната тетрадка.

ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО БОГАТСТВО НА БЪЛГАРИЯ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Обогатяване на знанията за природните богатства, защо и как някои от тях са намаляли или изчезнали, и как хората могат да решат тези проблеми.
Задачи
Да се формират знания и умения за:
• разбиране на отговорността на всеки гражданин
за опазване на природните богатства на България
• коментиране на причините, поради които някои
природни богатства намаляват и са застрашени от
изчезване
• изброяване на дейности за опазване на природните богатства на България
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на причините, довели
до намаляване или изчезване на част от природни
богатства; беседа за отговорността на всички хора
за опазване на природните богатства, обсъждане на
важни правила и отговорности за поведение на хората когато са сред природата.
• Интерактивни: дидактическа игра на тема „Как
опазваме природните богатнства на България“.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 102
Коментира причините за намаляване и дори изчезване на някои природни богатства. Познава и
описва дейности на държавата и хората, насочени
към опазване на природните богатства. Знае правилата за поведение сред природата и ги спазва.
Работа с учебната тетрадка – стр. 66
Разграничава верни от грешна твърдения. Попълва пропуснати думи в текст. Анализира изображения
и коментира съдържанието им. Разбира значението
на природата за бъдещето на хората.

Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с различни източници на
информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

Учебна среда
Снимков материал за природните богатства, за
начини за тяхното опазване. Карта на защитените
територии в България.
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ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ
(Урок за разработка на нов учебен материал)
Цели
Обогатяване на знанията за културното наследство на България, голямото му разнообразие и значение за бъдещето на държавата и българския народ.
Задачи:
Да се формират знания и умения за:
• знаене на съдържанието и значението на културното наследство на България
• разбиране на отговорността на всеки гражданин
за опазване на културните забележителности и културното наследство на България
• посочване на дейности за опазване на културното наследство на България
• описване на културното наследство
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на съдържателната
страна на понятието културно наследство; беседа
за отговорността на всички граждани за опазване на
културно наследство, обсъждане на важни правила
и отговорности за поведение на хората при посещение на обекти от културното наследство.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 103
Коментира на голямото разнообразие от обекти
на културното наследство в България. Познава и
описва дейности на държавата и хората, насочени
към опазването му. Знае правилата за поведение при
посещение на обекти от културното наследство и ги
спазва.
Разграничава верни от грешна твърдения. Попълва пропуснати думи в текст. Анализира изображения и коментира съдържанието им. Разбира
значението на културното наследство за бъдещето
на хората.
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Учебна среда
Снимков материал за обекти от културното наследство на България, за начини за тяхното опазване.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с различни източници на
информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.

ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ
(Обобщение)
Цели
Обобщаване и систематизиране на знанията за
природните и културните
забележителности на България, голямото им разнообразие, значението им за
бъдещето на гражданите на
България.
Задачи
Да се формират знания и
умения за:
• разграничаване на природни от културни забележителности
• извличани на информация за природните и културните забележителности
от достъпни източници на
знания
• работа по алгоритъм и
да описва конкретни природни и културни забележителности
• посочване на дейности за опазване на природното и културното наследство на България.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на съдържателната
страна на понятията, включени в мисловната карта; беседа за отговорността на всички граждани за
опазване на природното и културното наследство,
обсъждане на важни правила и отговорности за поведение на хората при посещение на обекти от природното и културното наследство; работа в групи по
предварително зададен алгоритъм.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 104 – 105
Групова работа по предварително избрана тема
и по алгоритъм. Съчетаване на информация от различни източници – текстове, снимков материал, географска карта и др. Работа с мисловна карта.
Събира и представя по подходящ начин (чрез

текстове, снимки, рисунки и др.) информация за
избрана природна и културна забележителност от
България.
Разграничава верни от грешна твърдения. Попълва пропуснати думи в текст. Знае основния дълг и
отговорност на всеки български гражданин за опазване на природните и културните забележителности
на България. Разбира значението на културното наследство за бъдещето на хората.
Учебна среда
Снимков материал за обекти на природни и културни забележителности, текстове от енциклопедии,
интернет, библиотеки, географска карта.
Оценяване/контрол
На разсъждения върху обсъжданите теми в урока, на уменията за работа с различни източници на
информация, на изпълнението на задачите в уч. тетрадка.
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РАЗКАЗВАМ ЗА БЪЛГАРИЯ
(Годишен преговор)
Цели
Обобщаване и систематизиране на знанията, уменията
и отношенията, усвоени от
учениците по учебния предмет човекът и обществото.
Задачи
• Да се коментират ключовите проблеми по всяка от
глобалните теми (раздели).
• Да се покажат умения:
за работа с географска карта (ориентиране по картата,
„четене“ на използваните
цветове и условни знаци; за
използване на изображенията и картата като източник
на информация и да обяснява
съдържанието им; за извличане на информация от различни източници; за сравняване
на различни обекти; за коментиране на данни от таблици и други източници; за съставяне на къс разказ
по изображения, по зададена тема, като отговори на
подпомагащи въпроси; за разграничаване на верни
от грешни твърдения и др.
• Да има отношение към: принадлежност към социална група или друга общност; към ситуации, които застрашават сигурността и живота; към националните символи и тези на обединена Европа (ЕС) и др.
Методи за преподаване и за учене
• Традиционни: обяснение на понятия и техни
признаци, на връзки субординация между тях; беседа върху ключове теми по всеки раздел или мисловната карта, обсъждане на изображенията и информацията, която дават; сравнение на различните
дейности в обществото, обекти, информация и др.
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Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 108 – 109
Подходящо е да се работи по ключовите проблеми и теми, които са подбрани към всеки от разделите, маркирани в урока. Може да се работи и с мисловните карти, включени при уроците за тематично
обобщение.
Оценяване/контрол
На разсъждения и коментарите върху обсъжданите теми, на уменията за работа с географска карта,
мисловни карти и с изображения.

КАКВО НАУЧИХ В ТРЕТИ КЛАС
(Изходяща диагностика)
Цели
Установяване на резултатите от обучението по предмета човекът и обществото в
края на трети клас, като основа за надграждане на знанията, уменията и отношенията
в географски и исторически
аспект.
Работа с учебната тетрадка – стр. 68 – 71
Изпълнява 20 задачи, различни по форма на отговор:
със свободен къс отговор –
1 (№ 5); със структуриран
отговор – за избор на един
верен отговор от четири – 10
(№ 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 20); с частично структуриран отговор и допълване –
7 (№ 1, 4, 7, 8, 10, 16, 19); със структуриран отговор
за съотнасяне – 2 (№ 2, 9).
Ключ за верните отговори и пояснения към тях
1. Български граждани са всички хора, които са
се родили в България или поне един от родителите
им е българин.
Денят на Европа се отбелязва на 9 май.
2. А), Г), Д).
3. С колко държави граничи България? – 5 държави
Колко са основните посоки на света? – 4
Кои съседни на България страни също граничат с
Черно море? – Румъния и Турция
4. Столицата на България е София.
На официалните ни празници задължително се
изпълнява българският химн.
Гербът е един от националните символи на България.
Когато се издига националното знаме, всички
трябва да стоим мирно.

5.Когато искаме да се ориентираме къде се намираме или как да стигнем до определено място/
обект, когато изучаваме непознати за нас територии, когато искаме да сме информирани и да
знаем повече и т.н.
6. Б)
7. Повърхнината на България е съвкупност от
планини, равнини, низини, полета, море, реки, езера.
Растенията и животните са част от природните
богатства на България.
8. Съществуват много варианти на отговори.
9. Леденика, Магурата, Снежанка са пещери.
Останалите са скални образувания.
10. А) най-обширната равнина в България е Дунавската равнина.
Б) най-високата планина в България е Рила.
В) най-голямата низина в България е Горнотракийската низина.
Г) най-дългата река в България е Искър.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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