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1. ПРЕДГОВОР

Учебният предмет човекът и природата е интегра-
лен по своя характер, включва комплекс от основни 
природонаучни знания и представлява продължение 
на предмета околен свят, който се изучава в първи 
и втори клас, като надгражда учебното съдържание, 
посветено на природата. Чрез осъществяването на 
приемственост в обучението, се задълбочава общо-
образователната подготовка на учениците. В учеб-
ното съдържание по човекът и природата е включена 
биологична, физична и химична информация.

Освен обогатяването на детските представи, 
учебната програма предвижда и развитието на реди-
ца компетентности, които да позволят на третоклас-
ниците да усвоят техники за проучване, умения за 
извършване на опити и наблюдения и систематизи-
ране на информацията.

Комплектът по човекът и природата  съдържа:
 •  Учебник
 •  Учебна тетрадка
 •  Книга за учителя
 •  Електронен учебник

Като добавка към този комплект е предоставено 
и учебното помагало „Малки изследователи“. То е 
част от поредицата, която е позната от първи и вто-
ри клас и която ще продължи и в четвърти. „Мал-
ки изследователи“ превръща учениците в малки 
откриватели на природата, предлага забавни изсле-
дователски задачи, които предполагат самостоятел-
на, партньорска и групова работа. Подходящи са не 
само за работа в часовете по човекът и природата, но 

Комплектът по човекът и природата за трети клас 
съдържа учебник, тетрадка, електронен учебник и 
книга за учителя.

Неговото създаване има за цел:
 •  Да бъдат предоставени възможности на учите-

лите за използване на разнообразни методически 
варианти за постигане на дидактически и възпита-
телни задачи.

 •  Да бъдат предложени възможности на учениците 
за усвояване и затвърдяване на учебна информа-
ция, у тях да се формират редица компетентности, 
те да бъдат мотивирани за учене.

 •  В книгата за учителя са включени:

 •  Примерно годишно разпределение на темите по 
околен свят

 •  Указания и примерни методически варианти за 
разработване на отделни теми от учебното съ-
държание по околен свят (подбор на учебни цели, 
форми и методи на обучение, указания за работа 
с хартиени и електронни ресурси, нагледни сред-
ства, форми за оценяване и др.)

 •  Насоки за оценяване на учебните постижения
 •  Приложения, които да улеснят работата на учите-

ля (екскурзия сред природата, екологична инфор-
мация за учителя).

2. НАУЧНИ ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО  
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

и за избираемите часове, за следобедните занимания, 
а също и за работа в смесени класове.

Учебникът по човекът и природата съдържа  
3 глобални теми, разработени в 30 урочни единици, 
всяка разположена  и разпределена в съответствие 
с учебната програма. От тях 17 са за нови знания, 
13 са за затвърдяване и обобщение. Входящата и из-
ходящата диагностика са оформени под формата на 
тестове, които са включени в учебната тетрадка. 

Всеки разтвор от учебника съдържа по една уроч-
на единица с примерна структура: 

 • уводна задача за актуализиране на знанията
 •  текстова информация и илюстрации по основната 

тема 
 •  задачи за затвърдяване на знанията и за формира-

не на умения
 •  опити и опитни постановки, които подпомагат 

възприемането на учебното съдържание
 •  заключителна, обобщаваща задача.

Уводните и заключителните задачи предполагат 
учениците да наблюдават, да разсъждават по темата, 
да анализират, да разчитат схеми и мисловни карти, 
да правят предположения (хипотези), обобщения и 
изводи. 

Предложени са и много задачи за работа с парт-
ньор и за учене в група, което стимулира учениците 
да бъдат активни и подпомагат формирането на ре-
дица необходими за живота компетентности. 

В учебника има дадени достъпни за учениците ин-
струкции за подготовката на предвидените опити, за 
етапите при планиране и реализиране на проектите, 



5

за начините на ориентиране при ползването на раз-
лични информационни източници (напр. екциклопе-
дии), което отново е насочено към формирането на 
редица, нужни за живота компетентности.

Нов елемент е представянето на информацията 
под формата на достъпни таблици и графики, кое-
то дава възможност на ученика да свикне да работи 
стъпка по стъпка с условни изображения.

Учебникът и учебния комплект продължават да 
поставят акцент върху активността на ученика. За-
лага се на идеята третокласниците да се превърнат в 
малки изследователи на природата. Те ще придобият 

редица компетентности чрез активното включване в 
провеждането на експерименти, опити, наблюдения, 
проучвания, измервания. Продължава прокараната в 
първи и втори клас нишка за участието на ученика в 
различни разнообразни дейности, които се извърш-
ват самостоятелно, с партньор или в група. Групови-
те проучвания и дискусии дават възможност на мла-
дите откриватели да направят първите стъпки към 
науката, като формулират хипотези, попълват табли-
ци, отразяват резултатите от опитите в схеми, срав-
няват и групират информация. Такива възможности 
се предоставят не само в уроците за нови знания, но 
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Учебната тетрадка включва не само тестове 
за определяне на входното и изходното равнище на 
знанията и уменията на учениците, но и страница, 
посветена на всяка тема от учебното съдържание, 
включена в учебника. Всяка тема започва с рубрика-
та „Запиши най-важното“. В нея на празните редове 
може да се запише план на урока. Тук са предложени 
занимателни задачи и дидактични игри, които имат 
за цел затвърдяването на знанията и формирането 
на умения у учениците. Тетрадката съдържа прило-
жения с картини за изрязване, картончета, които ще 
подпомогнат организирането на различни виктори-
ни.

Електронният учебник съдържа разнообразни 
ресурси за работа с учениците – презентации, интер-
активни игри и задачи, галерии, видео филми, музи-
кален фон, инструкции към учениците за изпълнение 
на различни задачи и др.

и в тези за затвърдяване на знанията. Предложените 
методи не ограничават ученика в ролята на пасивен 
слушател и участник в структурирана беседа, а го 
превръщат в млад учен, който преоткрива природата 
и закономерностите в нея.

Особено богати възможности предоставят уро-
ците за обобщаване на знанията. Те предлагат мно-
гообразни варианти за усъвършенстване на редица 
компетентности и за обобщаване на знанията на 
по-високо ниво, като учениците се поставят в ролята 
на изследователи на неживата, на живата природа и 
на човешкото тяло. В тях третокласниците могат да 
изпълняват задачи с различно равнище на трудност.

Към учебника има приложения по темите „Хра-
нителна верига“, „Есенна екскурзия в гората“, „Пър-
ва помощ“, допълнителна любопитна информация 
със заглавие „Някои дребни, но много важни неща“ 
и АЗБУЧНИК на новите понятия от програма.

3. КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА УЧЕБНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 

Контролът и проверката са неделима част от 
учебния процес по човекът и природата. Чрез тях 
учителят може да получи обратна връзка за нивото 
на знанията, за степента, до която са усвоени умени-
ята от учениците. 

В обучението по човекът и природата в трети клас 
могат да се използват различни форми на проверка 
на знанията и уменията: устна, тестова, графична, 
практическа (Мирчева, 2004). 

Съществуват и възможности да се оценят инди-
видуалните постижения на ученика и в процеса на 
партньорската и груповата работа.

Устна проверка
Най-често тя се провежда фронтално, чрез бесе-

да или групова дискусия. Чрез тези методи учителят 
може да установи доколко учениците са усвоили 
учебното съдържание, дали техните представи за 
изучените обекти и явления са точни, какви са дет-
ските преконцепции.

Тестова проверка
Тестове могат да се провеждат в началото и в 

края на учебната година, а също и в края на даден 
раздел. Според учебната програма са предвидени два 
часа за проверка на знанията, които могат да се про-
ведат в началото като предварителен тест и в края на 
учебната година като заключителен тест за устано-
вяване съответно на входното и  на изходното ниво 
на знанията и уменията. Получените отговори могат 
да покажат резултатите от образователния процес. В 
учебната тетрадка са приложени примерни тестове, 
чрез които може да бъде диагностицирано входното 

и изходното равнище на знанията и на уменията на 
учениците.

Графична проверка
За провеждането на бърза графична проверка мо-

гат да се използват графични дидактични игри. Тук 
могат да се използват и схеми и рисунки. Например 
според учебната програма се предвижда учениците 
да разпознават по схема частите на растенията и на 
човешкото тяло. Да четат и съставят хранителна ве-
рига, да попълват липсваща информация в таблици, 
изречения и схеми. Подобна проверка изпълнява и 
развиващи функции, стимулира детското внимание и 
наблюдателност. 

Практическа проверка
Чрез нея се установява до каква степен у учени-

ците са формирани някои умения. Тя се осъществява 
при прилагането на редица практически дейности, 
които са заложени в учебната програма – извършва-
не на достъпни опити с материали от бита и практи-
ката, целенасочено наблюдаване на обекти и проце-
си в природата и тяхното осмисляне…

Проверка на партньорската  
и на груповата работа
Оценяването на резултатите по време на обуче-

ние в група или с партньор се различава от тради-
ционното оценяване. Тук са нужни нови методи за 
оценяване. 

Оценяването може да не е обвързано само с при-
добиването на знания, но и с формираните у учени-
ците умения. Важен метод за оценяване на резул-
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татите от работата в група е наблюдението. Чрез 
наблюдение могат да се констатират детските компе-
тентности, а също и  трудностите, които децата сре-
щат в обучението, при комуникацията с останалите. 
За тази цел трябва да се конкретизират подходящи 
критерии за наблюдение. 

Документира се не само резултатът, но и про-
цесът на учене, оценява се не само работата на ли-
чността, но и на групата и др.

Апел и Кнол (Apel/Knoll, 2004, с. 133) посочват 
следните пунктове за наблюдение:

 • ученикът показва интерес и готовност за работа
 •  взема участие в изпълнението на задачите
 •  ръководи групата, като доминира, но е продукти-

вен
 •  предлага идеи за проекта
 •  изпълнява бързо задачите и размишлява
 • разпознава самостоятелно необходимостта от да-

дено действие
 • бързо се адаптира към нови ситуации
 •  търси изход от трудни ситуации
 •  има идеи за оформянето на продукта
 •  оформя презентацията.
 • Авторите предлагат и критерии за оценяване на 

социалното поведение на ученика:
 •  присъединява се към групата
 •  подкрепя другите като партньор
 • придържа се към уговорки и срокове
 • съобразява се с другите при работата с тях
 • приема въпросите, съветите и желанията на другите
 • споделя с партньорите си информация
 • понякога поема допълнителни задачи, за да под-

крепи другите.

Работата на групите може да се оцени и чрез 
крайния продукт, а също и чрез умението на учени-
ците да го презентират пред останалите (Мирчева, 
2013) (виж табл. 1 и 2).

Важен момент от оценяването е документирането 
на постиженията, свързани с изработения продукт 
от проекта. Оценява се неговото качество, неговата 
значимост. Тук се проверяват редица умения на де-
цата – да подберат и групират подходяща информа-
ция, да подредят информацията така, че тя да бъде 
възприета и разбрана по-лесно от зрителите, да съ-
четаят текст и картини или други изразни средства 
по подходящ начин, да оформят естетически един 
продукт  и др.

Специално внимание заслужава и начинът, по 
който е представен продуктът. По този начин се из-
мерва до каква степен са формирани редица методи-
чески и организационни умения, свързани с презен-
тирането на резултатите от работата – дали предста-
вянето е атрактивно, дали е в състояние да представи 
продукта разбираемо и в най-добра светлина, дали в 
презентирането се включват всички участници и др.

Резултатите могат да се оценят и чрез създадени-
те от учениците дневници, проектни папки, настолни 
книги (виж приложението)  или портфолио с резул-
татите от работата. 

Процесът на работата може да бъде прекъсван от 
фази на дискусия, където чрез работа в кръг да се 
направи оценка на процеса на работа. При провеж-
даните дискусии може да бъде коментирано какви са 
текущите резултати, но може да се спомене и какви 
са срещаните трудности.

Таблица 1
Критерии за оценяване на крайния продукт/на резултатите от проекта/ 
груповото обучение (Мирчева, 2013)

Критерии J K L
Подбран е подходящ вариант за представянето на резултатите/за оформянето 
на продукта.

Продуктът съдържа всички информационни елементи.

Направен е добър синхрон между резултатите от теоретичното проучване и 
практическото приложение на знанията.

Направено е добро съчетание между текстова и визуална информация.

Продуктът е издържан от естетическа гледна точка.

Продуктът е оригинален.

Продуктът има атрактивен вид.
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Таблица 2
Критерии за оценяване на презентацията на учениците (Мирчева, 2013)

Критерии J K L

Избран е подходящ подход за представянето на продукта.

Представя всички информационни елементи на продукта.

Представя процеса на създаване на продукта.

Представя предимствата на продукта/ на получените резултати.

Представлява добро съчетание от словото на презентиращия и визуалното 
представяне на готовите резултати.

Презентирането е оригинално.

Представянето е атрактивно.

Оценяването може да се осъществи на три равнища – съдържателно (какво учебно съдържание е усвоено), 
процесуално (какви умения са придобили учениците) и социално (усвоени ли са социални умения).
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4. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище ...................................................................... Град ..............................................................................

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

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ................/................ ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 17 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение ЗЗ 13 часа

Уроци за диагностика на входно и изходно ниво ДВН и ДИН 2 часа

Годишен хорариум: 32 часа 

Срочен: І срок – 16 часа
 ІІ срок – 16 часа

Изготвил: 
                            (име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 Какво знам ДВН Констатиране на входното равнище на знанията 

и уменията на учениците
• беседа
• попълване на тестови задачи

• устна проверка
• тестова проверка

2 2 Тела и  
вещества

НЗ Изброява тела от обкръжението.
Описва общи характеристики на телата – съста-
вени са от вещества, имат обем и маса.

тяло,
вещество,
обем,
маса

• наблюдение 
• работа с таблици
• измерване

• устна проверка
• практическа проверка

3 3 Материали, 
които  
използваме

ЗЗ Сравнява материалите от всекидневието по тех-
ните свойства – прозрачност, твърдост, здра-
вина, пропускат или не пропускат вода.
Свързва употребата на материалите с техните 
свойства.

• наблюдение
• подготовка и извършване на опити
• обяснение на резултатите, извод

• устна проверка
• практическа проверка

4 4 Различни тела НЗ Разграничава твърди тела, течности и газове 
по техните свойства – могат ли да текат, имат ли 
собствена форма и обем.
Анализира свойствата на отделните тела.

тяло • подготовка и извършване на опити
• сравняване
• извод

• практическа проверка
• устна проверка

5 5 Въздух НЗ Изброява свойствата на въздуха – прозрачен 
газ, без цвят и мирис, прониква навсякъде, под-
държа горенето.
Описва извършени опити, анализира свойствата 
на въздуха.
Формулира предположения на базата на получе-
но знание.

• подготовка и извършване на опити
• обсъждане

• устна проверка
• практическа проверка

6 6 Вода НЗ Изброява свойствата на водата – не поддържа 
горенето, прозрачна течност, без цвят и мирис, 
разтваря вещества.
Описва извършените опити.
Анализира свойствата на водата.

• работа с таблици
• подготовка и извършване на опити
• сравняване

• устна проверка
• практическа проверка

7 7 Значение на 
въздуха и во-
дата

ЗЗ Обяснява значението на въздуха и водата за жи-
вота на Земята.
Наблюдава и прави изводи.

• наблюдения
• работа по схема и извличане на информация 
• проучвателна дейност
• извод

• устна проверка
• практическа проверка

8 8 Чистотата на 
въздуха и во-
дата

ЗЗ Изброява дейности за опазване на чистотата на 
водата и въздуха.
Формулира хипотези,
обяснява резултати от извършени опити.

• подготовка и извършване на опити
• наблюдение и обяснение
• формулиране на извод от извършените опити

• устна проверка
• практическа проверка

9 9 Изследова-
те-ли на нежи-
вата природа

ОЗ Наблюдава и описва опити,
формулира изводи,
обяснява на значението на въздуха и водата за 
живота на хората.
Обобщава резултати от проведено интервю.
Обсъжда творчески идеи в група.

• подготовка и извършване на опити
• откриване на опорни точки в текст
• наблюдаване на природни феномени
• провеждане на интервю
• оформяне на авторска реклама

• устна проверка
• практическа проверка
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 Какво знам ДВН Констатиране на входното равнище на знанията 

и уменията на учениците
• беседа
• попълване на тестови задачи

• устна проверка
• тестова проверка

2 2 Тела и  
вещества

НЗ Изброява тела от обкръжението.
Описва общи характеристики на телата – съста-
вени са от вещества, имат обем и маса.

тяло,
вещество,
обем,
маса

• наблюдение 
• работа с таблици
• измерване

• устна проверка
• практическа проверка

3 3 Материали, 
които  
използваме

ЗЗ Сравнява материалите от всекидневието по тех-
ните свойства – прозрачност, твърдост, здра-
вина, пропускат или не пропускат вода.
Свързва употребата на материалите с техните 
свойства.

• наблюдение
• подготовка и извършване на опити
• обяснение на резултатите, извод

• устна проверка
• практическа проверка

4 4 Различни тела НЗ Разграничава твърди тела, течности и газове 
по техните свойства – могат ли да текат, имат ли 
собствена форма и обем.
Анализира свойствата на отделните тела.

тяло • подготовка и извършване на опити
• сравняване
• извод

• практическа проверка
• устна проверка

5 5 Въздух НЗ Изброява свойствата на въздуха – прозрачен 
газ, без цвят и мирис, прониква навсякъде, под-
държа горенето.
Описва извършени опити, анализира свойствата 
на въздуха.
Формулира предположения на базата на получе-
но знание.

• подготовка и извършване на опити
• обсъждане

• устна проверка
• практическа проверка

6 6 Вода НЗ Изброява свойствата на водата – не поддържа 
горенето, прозрачна течност, без цвят и мирис, 
разтваря вещества.
Описва извършените опити.
Анализира свойствата на водата.

• работа с таблици
• подготовка и извършване на опити
• сравняване

• устна проверка
• практическа проверка

7 7 Значение на 
въздуха и во-
дата

ЗЗ Обяснява значението на въздуха и водата за жи-
вота на Земята.
Наблюдава и прави изводи.

• наблюдения
• работа по схема и извличане на информация 
• проучвателна дейност
• извод

• устна проверка
• практическа проверка

8 8 Чистотата на 
въздуха и во-
дата

ЗЗ Изброява дейности за опазване на чистотата на 
водата и въздуха.
Формулира хипотези,
обяснява резултати от извършени опити.

• подготовка и извършване на опити
• наблюдение и обяснение
• формулиране на извод от извършените опити

• устна проверка
• практическа проверка

9 9 Изследова-
те-ли на нежи-
вата природа

ОЗ Наблюдава и описва опити,
формулира изводи,
обяснява на значението на въздуха и водата за 
живота на хората.
Обобщава резултати от проведено интервю.
Обсъжда творчески идеи в група.

• подготовка и извършване на опити
• откриване на опорни точки в текст
• наблюдаване на природни феномени
• провеждане на интервю
• оформяне на авторска реклама

• устна проверка
• практическа проверка
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№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

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

10 10 Жива и нежива 
природа

НЗ Разграничава живите организми от неживите 
тела по жизнените процеси хранене, растеж и 
размножаване.
Сравнява неживите тела и живите организми по 
дадени признаци.

организми,
жизнени 
процеси

• сравняване на природни обекти
• описване на жизнени процеси
• работа с таблици

• устна проверка
• писмена проверка

11 11 Жизнени про-
цеси при живи-
те организми

ЗЗ Описва жизнени процеси при живите организми.
Сравнява на обекти по дадени признаци.
Разчита на схеми.
Оформя на авторски продукт.
Презентира на резултати от собствено проучва-
не.

организми,
жизнени 
процеси

• наблюдаване
• работа по схеми
• сравняване
• планиране за провеждане на проучване

• устна проверка
• практическа проверка

12 12 Среда на жи-
вот

НЗ Обяснява значението на средата и условията на 
живот за съществуването на организмите.
Описва резултати от наблюдения.
Анализира научни текстове.

среда на 
живот,
условия на 
живот

• подготовка и извършване на опити
• анализиране на текстове и подбор на информеция
• беседа

• устна проверка
• практическа проверка

13 13 Живите орга-
низми

НЗ Групира живите организми на растения, гъби и 
животни (човек) според храненето и движението 
им.
Сравнява информация и
обобщава проучени факти.
Обяснява по схема.

организми • беседа
• сравняване
• обобщаване на информация в таблица
• обясняване

• устна проверка

14 14 Условия, не-
обходими за 
развитието на 
растенията

ЗЗ Изброява от какво се нуждаят растенията, за да 
си изработват хранителни вещества.
Описва резултати от наблюдавани опити.
Сравнява и анализира резултати от извършени 
опити.

• подготовка и извършване на опити
• наблюдаване и описване на резултатите в таблици
• сравняване
• съставяне на творчески текст

• устна проверка
• практическа проверка

15 15 Растенията на 
сушата

НЗ Обяснява значението на средата и условията на 
живот за разнообразието на растенията на суша-
та.
 Илюстрира с примери  приспособления на рас-
тения към определена среда на живот.

• обясняване
• анализиране на учебна информация
• беседа
• сравняване
• дидактична игра

• устна проверка
• практическа проверка
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№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

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

10 10 Жива и нежива 
природа

НЗ Разграничава живите организми от неживите 
тела по жизнените процеси хранене, растеж и 
размножаване.
Сравнява неживите тела и живите организми по 
дадени признаци.

организми,
жизнени 
процеси

• сравняване на природни обекти
• описване на жизнени процеси
• работа с таблици

• устна проверка
• писмена проверка

11 11 Жизнени про-
цеси при живи-
те организми

ЗЗ Описва жизнени процеси при живите организми.
Сравнява на обекти по дадени признаци.
Разчита на схеми.
Оформя на авторски продукт.
Презентира на резултати от собствено проучва-
не.

организми,
жизнени 
процеси

• наблюдаване
• работа по схеми
• сравняване
• планиране за провеждане на проучване

• устна проверка
• практическа проверка

12 12 Среда на жи-
вот

НЗ Обяснява значението на средата и условията на 
живот за съществуването на организмите.
Описва резултати от наблюдения.
Анализира научни текстове.

среда на 
живот,
условия на 
живот

• подготовка и извършване на опити
• анализиране на текстове и подбор на информеция
• беседа

• устна проверка
• практическа проверка

13 13 Живите орга-
низми

НЗ Групира живите организми на растения, гъби и 
животни (човек) според храненето и движението 
им.
Сравнява информация и
обобщава проучени факти.
Обяснява по схема.

организми • беседа
• сравняване
• обобщаване на информация в таблица
• обясняване

• устна проверка

14 14 Условия, не-
обходими за 
развитието на 
растенията

ЗЗ Изброява от какво се нуждаят растенията, за да 
си изработват хранителни вещества.
Описва резултати от наблюдавани опити.
Сравнява и анализира резултати от извършени 
опити.

• подготовка и извършване на опити
• наблюдаване и описване на резултатите в таблици
• сравняване
• съставяне на творчески текст

• устна проверка
• практическа проверка

15 15 Растенията на 
сушата

НЗ Обяснява значението на средата и условията на 
живот за разнообразието на растенията на суша-
та.
 Илюстрира с примери  приспособления на рас-
тения към определена среда на живот.

• обясняване
• анализиране на учебна информация
• беседа
• сравняване
• дидактична игра

• устна проверка
• практическа проверка
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
16 16 Растенията 

във водата
НЗ Обяснява значението на средата и условията 

на живот за разнообразието на растенията във 
водата.
Илюстрира с примери  приспособления на рас-
тения към определена среда на живот. 
Сравнява условията на живот в различни водни 
басейни.

• анализиране на учебна информация
• беседа
• сравняване
• работа с таблици
• анализиране на информация чрез игра

• устна проверка 
• практическа проверка

17 17 Разнообразие 
на растенията

ЗЗ Илюстрира с примери приспособления на расте-
нията към тяхната среда на живот. 
Дава примери за разнообразието от растения, 
обитаващи различна среда.
Анализира учебна информация.
Описва данни от схеми и таблици.

• работа със схеми
• работа с текстове
• работа с таблици
• изработване на хербарий
• попълване на табло

• устна проверка
• практическа проверка

18 18 Животните  
на сушата

НЗ Илюстрира с примери приспособления на жи-
вотните към тяхната среда на живот – сушата.
Дава примери за разнообразието от животни, 
обитаващи различни райони на сушата.
Ориентира се в таблици и попълва кръстословици.
Сравнява учебна информация.

• работа с таблици
• попълване на кръстословици
• сравняване на факти
• изработване на табло

• устна проверка – практи-
ческа проверка

19 19 Животните 
във водата

НЗ Обяснява значението на средата и условията 
на живот за разнообразието на животните във 
водата.
Илюстрира с примери  приспособления на жи-
вотни към определена среда на живот. 
Сравнява условията на живот в различни водни 
басейни.

• анализиране на учебна информация
• беседа
• сравняване
• работа с таблици
• анализиране на информация чрез игра

• устна проверка
• практическа проверка

20 20 Разнообразие 
на животните

ЗЗ Илюстрира с примери приспособления на жи-
вотните към условията и средата на живот.
Дава примери за разнообразието на животни, 
обитаващи различни райони на сушата.
Ориентира се в таблици.
Описва резултати от наблюдения.
Анализира учебна информация.

• работа по проект
• извършване на проучване
• сравняване на информация
• работа с таблица
• наблюдаване
• анализиране на информация чрез игра

• устна проверка 
• практическа проверка

21 21 Хранене  
при животните

НЗ Групира животните според вида на приеманата 
храна на растителноядни, месоядни (хищници) и 
всеядни животни.
Описва връзката между растенията и животните 
в дадена среда чрез хранителни вериги.

хранителна 
верига

• сравняване на информация
• групиране на животните по вида на приеманата 
храна
• описване на хранителни вериги
• работа по схеми

• устна проверка
• практическа проверка

22 22 Хранителни 
вериги

ЗЗ Групира животните според вида на приеманата 
храна на растителноядни, месоядни (хищници) и 
всеядни животни.
Описва връзката между растенията и животните 
в дадена среда чрез хранителни вериги.
Проучва хранителни вериги и обобщава инфор-
мация за организмите.

хранителна 
верига

• наблюдаване
• комбиниране на учебна информация
• извършване на обобщения
• рисуване

• устна проверка
• практическа проверка
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
16 16 Растенията 

във водата
НЗ Обяснява значението на средата и условията 

на живот за разнообразието на растенията във 
водата.
Илюстрира с примери  приспособления на рас-
тения към определена среда на живот. 
Сравнява условията на живот в различни водни 
басейни.

• анализиране на учебна информация
• беседа
• сравняване
• работа с таблици
• анализиране на информация чрез игра

• устна проверка 
• практическа проверка

17 17 Разнообразие 
на растенията

ЗЗ Илюстрира с примери приспособления на расте-
нията към тяхната среда на живот. 
Дава примери за разнообразието от растения, 
обитаващи различна среда.
Анализира учебна информация.
Описва данни от схеми и таблици.

• работа със схеми
• работа с текстове
• работа с таблици
• изработване на хербарий
• попълване на табло

• устна проверка
• практическа проверка

18 18 Животните  
на сушата

НЗ Илюстрира с примери приспособления на жи-
вотните към тяхната среда на живот – сушата.
Дава примери за разнообразието от животни, 
обитаващи различни райони на сушата.
Ориентира се в таблици и попълва кръстословици.
Сравнява учебна информация.

• работа с таблици
• попълване на кръстословици
• сравняване на факти
• изработване на табло

• устна проверка – практи-
ческа проверка

19 19 Животните 
във водата

НЗ Обяснява значението на средата и условията 
на живот за разнообразието на животните във 
водата.
Илюстрира с примери  приспособления на жи-
вотни към определена среда на живот. 
Сравнява условията на живот в различни водни 
басейни.

• анализиране на учебна информация
• беседа
• сравняване
• работа с таблици
• анализиране на информация чрез игра

• устна проверка
• практическа проверка

20 20 Разнообразие 
на животните

ЗЗ Илюстрира с примери приспособления на жи-
вотните към условията и средата на живот.
Дава примери за разнообразието на животни, 
обитаващи различни райони на сушата.
Ориентира се в таблици.
Описва резултати от наблюдения.
Анализира учебна информация.

• работа по проект
• извършване на проучване
• сравняване на информация
• работа с таблица
• наблюдаване
• анализиране на информация чрез игра

• устна проверка 
• практическа проверка

21 21 Хранене  
при животните

НЗ Групира животните според вида на приеманата 
храна на растителноядни, месоядни (хищници) и 
всеядни животни.
Описва връзката между растенията и животните 
в дадена среда чрез хранителни вериги.

хранителна 
верига

• сравняване на информация
• групиране на животните по вида на приеманата 
храна
• описване на хранителни вериги
• работа по схеми

• устна проверка
• практическа проверка

22 22 Хранителни 
вериги

ЗЗ Групира животните според вида на приеманата 
храна на растителноядни, месоядни (хищници) и 
всеядни животни.
Описва връзката между растенията и животните 
в дадена среда чрез хранителни вериги.
Проучва хранителни вериги и обобщава инфор-
мация за организмите.

хранителна 
верига

• наблюдаване
• комбиниране на учебна информация
• извършване на обобщения
• рисуване

• устна проверка
• практическа проверка
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№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

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

23 23 Как хората 
опазват  
природата

ЗЗ Изброява начини и дава примери за опазване на 
видовото разнообразие от организми и средата 
им на живот.
Оформя авторски продукт.
Презентира резултати от извършено проучване.

• работа по проекти
• презентиране на получени резултати

• устна проверка
• практическа проверка

24 24 Изследователи 
на живата  
природа

ОЗ Обяснява значението на условията на живот за 
съществуването на организмите.
Илюстрира с примери разнообразието от расте-
ния и животни.
Анализира информация за природни обекти.
Отразява резултати от наблюдения в схема.
Представя резултати от проект.

• рисуване
• изработване на „километрична“ картина
• попълване на схема
• работа по проект
• организиране на състезание в класа

• устна проверка
• практическа проверка

25 25 Как се движи 
човекът

НЗ Разпознава по схема костите и мускулите в чо-
вешкото тяло.
Определя скелета и мускулите като опора на 
тялото и органи на движение.
Познава правила за оказване на първа долекар-
ска помощ при травми, получени при движение, 
спорт и игри.
Изброява хигиенни правила за поддържане на 
правилна стойка на тялото.

кости и
мускули

• беседа
• описание по схема
• сравняване на изображения
• изброяване на правила
• споделяне на впечатления от извършване на раз-
лични упражнения

• устна проверка
• практическа проверка

26 26 Как се храни 
човекът

НЗ Разпознава по схема стомах и черва като органи 
в човешкото тяло.
Назовава функциите на стомаха и червата като 
част от храносмилателната система в човешкото 
тяло.
Разбира необходимостта от поддържане на хи-
гиена на устната кухина и на зъбите.

стомах  
и черва

• беседа
• споделяне на опит
• описание по схема
• назовава различните подреждане на зъбите в уст-
ната кухина (при наличието на модел)

• устна проверка
• практическа проверка

27 27 Полезни храни ЗЗ Изброява полезни храни.
Определя значението им за здравословния начин 
на хранене.
Обяснява значението на полезните храни за пра-
вилния растеж на тялото и укрепване на негово-
то здраве.
Формулира правила за здравословно хранене.

• работа по схема
• изработване на табло
• споделяне на опит
• обясняване
• разпределяне на видовете полезни храни чрез игра

• устна проверка
• практическа проверка

28 28 Как диша  
човекът

НЗ Разпознава по схема белите дробове в човешко-
то тяло.
Назовава значението и функциите им в процеса 
на дишането на човека.
Формулира обобщения.
Ориентира се по схема.

бели  
дробове

• наблюдаване и измерване
• подготовка и извършване на опит
• обобщаване на информация
• работа по схема

• устна проверка
• практическа проверка

29 29 Сърце  
и кръвоносни 
съдове

НЗ Разпознава по схема сърцето и кръвоносните 
съдове в човешкото тяло.
Назовава функциите на сърцето и кръвоносните 
съдове в човешкото тяло.
Ориентира се по схема.

сърце и
кръвоносни 
съдове

• работа по схема
• измерване на пулс
• моделиране

• устна проверка
• практическа проверка
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№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

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

23 23 Как хората 
опазват  
природата

ЗЗ Изброява начини и дава примери за опазване на 
видовото разнообразие от организми и средата 
им на живот.
Оформя авторски продукт.
Презентира резултати от извършено проучване.

• работа по проекти
• презентиране на получени резултати

• устна проверка
• практическа проверка

24 24 Изследователи 
на живата  
природа

ОЗ Обяснява значението на условията на живот за 
съществуването на организмите.
Илюстрира с примери разнообразието от расте-
ния и животни.
Анализира информация за природни обекти.
Отразява резултати от наблюдения в схема.
Представя резултати от проект.

• рисуване
• изработване на „километрична“ картина
• попълване на схема
• работа по проект
• организиране на състезание в класа

• устна проверка
• практическа проверка

25 25 Как се движи 
човекът

НЗ Разпознава по схема костите и мускулите в чо-
вешкото тяло.
Определя скелета и мускулите като опора на 
тялото и органи на движение.
Познава правила за оказване на първа долекар-
ска помощ при травми, получени при движение, 
спорт и игри.
Изброява хигиенни правила за поддържане на 
правилна стойка на тялото.

кости и
мускули

• беседа
• описание по схема
• сравняване на изображения
• изброяване на правила
• споделяне на впечатления от извършване на раз-
лични упражнения

• устна проверка
• практическа проверка

26 26 Как се храни 
човекът

НЗ Разпознава по схема стомах и черва като органи 
в човешкото тяло.
Назовава функциите на стомаха и червата като 
част от храносмилателната система в човешкото 
тяло.
Разбира необходимостта от поддържане на хи-
гиена на устната кухина и на зъбите.

стомах  
и черва

• беседа
• споделяне на опит
• описание по схема
• назовава различните подреждане на зъбите в уст-
ната кухина (при наличието на модел)

• устна проверка
• практическа проверка

27 27 Полезни храни ЗЗ Изброява полезни храни.
Определя значението им за здравословния начин 
на хранене.
Обяснява значението на полезните храни за пра-
вилния растеж на тялото и укрепване на негово-
то здраве.
Формулира правила за здравословно хранене.

• работа по схема
• изработване на табло
• споделяне на опит
• обясняване
• разпределяне на видовете полезни храни чрез игра

• устна проверка
• практическа проверка

28 28 Как диша  
човекът

НЗ Разпознава по схема белите дробове в човешко-
то тяло.
Назовава значението и функциите им в процеса 
на дишането на човека.
Формулира обобщения.
Ориентира се по схема.

бели  
дробове

• наблюдаване и измерване
• подготовка и извършване на опит
• обобщаване на информация
• работа по схема

• устна проверка
• практическа проверка

29 29 Сърце  
и кръвоносни 
съдове

НЗ Разпознава по схема сърцето и кръвоносните 
съдове в човешкото тяло.
Назовава функциите на сърцето и кръвоносните 
съдове в човешкото тяло.
Ориентира се по схема.

сърце и
кръвоносни 
съдове

• работа по схема
• измерване на пулс
• моделиране

• устна проверка
• практическа проверка
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№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

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

30 30 За какво служи 
мозъкът

НЗ Разпознава по схема мястото на мозъка в чо-
вешкото тяло.
Назовава функциите на мозъка и определя него-
вото значение за човешкия организъм.
Ориентира се по схема.
Формулира обобщения и прави изводи.

мозък • работа по схема
• обяснение
• изброяване на дейности необходими за здравето 
на мозъка

• устна проверка
• практическа проверка

31 31 Изследователи 
на човешкото 
тяло

ЗЗ Разпознава по схема, определя мястото и назо-
вава основни органи в човешкото тяло.
Познава правила за оказване на първа долекар-
ска помощ при травми, получени при движение, 
спорт и игри.
Формулира въпроси за интервю.

• работа по схеми
• провеждане на викторина
• оформяне на здравословно меню

• устна проверка
• практическа проверка

32 32 Какво знам ДИН Констатиране на изходното равнище на знания-
та и уменията на учениците.

• беседа
• попълване на тестови задачи

• тестова проверка устна 
проверка

Разработил: ..................................................................
                                (Име, фамилия, подпис)
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№
по
ред

Учебна
седмица

Тема на  
урочната  
единица

Урочна
единица

за
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
Нови  

понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми  

на оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка

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

30 30 За какво служи 
мозъкът

НЗ Разпознава по схема мястото на мозъка в чо-
вешкото тяло.
Назовава функциите на мозъка и определя него-
вото значение за човешкия организъм.
Ориентира се по схема.
Формулира обобщения и прави изводи.

мозък • работа по схема
• обяснение
• изброяване на дейности необходими за здравето 
на мозъка

• устна проверка
• практическа проверка

31 31 Изследователи 
на човешкото 
тяло

ЗЗ Разпознава по схема, определя мястото и назо-
вава основни органи в човешкото тяло.
Познава правила за оказване на първа долекар-
ска помощ при травми, получени при движение, 
спорт и игри.
Формулира въпроси за интервю.

• работа по схеми
• провеждане на викторина
• оформяне на здравословно меню

• устна проверка
• практическа проверка

32 32 Какво знам ДИН Констатиране на изходното равнище на знания-
та и уменията на учениците.

• беседа
• попълване на тестови задачи

• тестова проверка устна 
проверка

Разработил: ..................................................................
                                (Име, фамилия, подпис)
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5. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

КАКВО ЗНАМ? (Входяща диагностика)

Цели
Да се констатира входното равнище на знанията и 

уменията на учениците.
Работа с тетрадката – стр. 3 и 4.
– тестови задачи
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси).

Ключ за верните отговори
1. Г) (1 точка)
2. Б) (1 точка)
3. Б) ( 1 точка)
4. 2 точки за обяснение, свързано с неблагоприят-

ните условия на живот
5. По една точка за всяко правилно групирано жи-

вотно ( 2 точки)

6. По една точка за всяко правилно групирано 
растение ( 2 точки)

7. 2 точки за правилно обяснение
8. Б) ( 1 точка)
9. Б) (1 точки)

Брой точки J K L
Чудесно представяне 
9 – 13 точки
Представяне на средно ниво
5 – 8 точки
Задоволително представяне
1 – 4 точки
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ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА

Цели
Да се представят общите характеристики на тела-

та:
• че са изградени от вещества
• че имат маса и обем.

Задачи
Разпознаване и назовавне на тела от обкръже-

нието.
Измерване на масата на различни тела.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• наблюдение
• съставяне на таблици
• претегляне на различни тела (училищни вещи, 

подръчни материали, кестени, жълъди, камъчета 
от детски колекции) и сравняване на тяхното тегло 
(тяхната маса)

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 8 – 9
• обсъждане по снимки
• изброяване на тела
• определяне на вещества, от които са направени 

телата

• работа с таблици
• сравняване по картини
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).
Работа с тетрадката – стр. 5
• попълване на таблица
• подбор на правилни понятия
• извършване на измерване
• формулиране на обобщения.
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси).

Учебна среда
• снимки на тела
• различни тела от класната стая
• оформено табло

Оценяване
• на резултати от груповата дискусия
• на попълнената от учениците таблица



22

МАТЕРИАЛИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

Цели
Да се направи връзка между вещества и матери-

али. 
Да се сравняват материали от всекидневието по 

техните свойства – прозрачност, твърдост, здравина, 
пропускат или не пропускат вода.

Да се свърже употребата на материалите с техни-
те свойства.

Задачи
Разпознаване на  различни материали.
Определяне свойствата на материалите.
Формиране на умение за извършване на опити и 

за анализиране на резултатите от тях.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа 
• изброяване на материали от близкото обкръже-

ние
• сравняване на материали според техните свой-

ства
• формулиране на предположения
• извършване на опит
• моделиране
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр.10 – 11
• разглеждане на снимки
• определяне свойствата на материалите от сним-

ките
• обясняване как се провеждат опити
• определяне от какви материали са изработени 

телата на снимките
• оформяне на тела от пластилин
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
•  прочит на обобщение („Днес научих“).
Работа с тетрадката – стр. 6
• попълване на таблица
• разпознаване на материали
• наблюдаване и записване на резултати
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси).

Учебна среда
• използване на снимки  на тела
• различни материали
• моделирани фигури

Оценяване
• на резултати от груповата дискусия
• на резултатите от извършения опит
• на попълнената таблица
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РАЗЛИЧНИ ТЕЛА

Цели
Да се разграничават твърди тела, течности и газо-

ве по техните свойства – могат ли да текат, имат ли 
собствена форма и обем.

Задачи
Анализиране на свойствата на различните тела.
Формиране на умение за извършване на опити и 

за анализиране на резултатите от тях.

Форми и методи за преподаване и учене 
• беседа 
• наблюдение
• сравняване на тела
• извършване на опити и анализиране на резул-

татите
• формулиране на изводи 
• обобщаване
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 12 – 13
• обсъждане по снимки
• прочит на опитна постановка
• анализиране на свойства
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).

Работа с тетрадката – стр. 7
• графична игра
• тип тестова задача
• откриване на правилен отговор
• обобщаване.
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси).

Учебна среда
• снимки на различни тела
• различни тела
• опитни постановки

Оценяване
• на резултати от груповата дискусия
• на умението за анализиране на резултатите от 

извършени опити
• на умението да се сравняват различни тела
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ВЪЗДУХ

Цели
Да се назоват, анализират и опишат свойствата на 

въздуха – прозрачен газ, без цвят и мирис, прониква 
навсякъде, поддържа горенето.

Задачи
Разпознаване на свойства на въздуха – прозрачен 

газ, без цвят и мирис, прониква навсякъде, поддържа 
горенето.

Описване на опити.
Анализиране на свойства.
Формиране на умение за извършване на опити и 

за анализиране на резултатите от тях.
Формиране на умение да се формулират хипоте-

зи.
     Формулиране на предположения.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• извършване на разнообразни опити
• анализиране и отбелязване на резултатите от 

опитите
• обобщаване.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 14 – 15
• разглеждане и описване на снимки
• прочит на опитни постановки

• прочит на обяснението какво означава да пра-
вим предположение (хипотеза)

• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).
Работа с тетрадката – стр. 8 – 9
• извършване на опити
• инализ на резултати от опити
• попълване на таблица
• формулиране на хипотеза
• оформяне на извод
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки 
• опитни постановки
• схеми

Оценяване
• на резултати от груповата дискусия
• на анализа на резултатите от извършените опити
• на умението да се формулират хипотези
• на умението да се правят обобщения
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ВОДА

Цели
Да се назоват, анализират и опишат свойствата на 

водата – не поддържа горенето, прозрачна течност, 
разтваря вещества.

Задачи
Правене на опити. 
Описване на резултати.
Анализиране на свойства.
Ориентиране в схеми и таблици.
Формиране на умение за извършване на опити и 

за анализиране на резултатите от тях.
Формиране на умение да се формулират хипо-

тези.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• наблюдаване и сравняване на течности
• работа с таблица
• изършване на опити
• анализ и отбелязване на резултатите от опитите
• обобщаване.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр.16 – 17
• описание по снимки
• тълкуване на таблици
• прочит на опитни постановки

• ориентиране по схеми
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).
Работа с тетрадката – стр. 10
• попълване на таблици
• сравняване на обекти
• обясняване на изводи
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• опитни постановки
• таблици
• схеми

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на резултатите от попълването на таблици
• на анализа на резултатите от извършените опити
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ЗНАЧЕНИЕ НА ВЪЗДУХА И ВОДАТА

Цели
Да се обясни значението на въздуха и водата за 

живота на Земята.

Задачи
Правене на изводи след извършване на опити.
Изработване на схеми по извършени наблюдения.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• дискусия
• тълкуване на схеми
• извършване на опити и анализиране на резулта-

тите от тях
• обяснение

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 18 – 19
• сравняване на снимки
• описване на снимки
• работа със схеми
• прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
• прочит на обобщение от рубриката „Извод“.
Работа с тетрадката – стр. 11
• попълване на таблица
• рисуване
• проучване и описване на информация

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

Учебна среда
• оформяне на кът с детските рисунки и картички,
• снимки 
• схеми

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на резултатите от попълването на схеми
• на резултатите от обясненията
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ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА И ВОДАТА

Цели
Изброяване на дейности за опазване на чистотата 

на водата и въздуха.
Задачи
Формулиране на хипотези.
Обясняване на резултати от опити.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• дискусия
• извършване на опити
• анализиране и отбелязване на резултатите от 

опитите
• изработване на табло

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр.20 – 21
• обсъждане по снимки
• прочит на опитни постановки
• тълкуване на резултати от опит
• обсъждане на идеи за изработване на табло
• прочит на любопитна информация (учебник, 

стр. 73)
• прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
• прочит на обобщение от рубриката „Извод“.
Работа с тетрадката – стр. 12
• подготвяне на телевизионно предаване

• формулиране на въпроси
• представяне на проблеми
• изброяване на дейности за опазване на въздуха 

и водата
• обобщаване
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси).

Учебна среда
• снимки
• опитни постановки
• табла

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на резултатите от проведените опити
• на изработеното табло
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА НЕЖИВАТА ПРИРОДА

Цели
Обобщаване на факти за неживата природа.
Усъвършенстване на редица компетентности.

Задачи
Наблюдаване и описване на опити.
Формулиране на изводи.
Обясняване на значението на въздуха и водата за 

живота на хората.
Обобщаване на резултати от проведено интервю.
Обсъждане на творчески идеи.

Форми и методи за преподаване и учене
• дискусия
• извършване на опити
• анализиране на текстове
• провеждане на интервю
• работа в група – изработване на реклама
• обсъждане на идеи за съчинение

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 22 – 23
• прочит на опитни постановки
• откриване на ключова информация в текстове
• съставяне на съчинение
• описване на резултати от наблюдения
• провеждане на интервю
• изработване на реклама

Работа с тетрадката – стр. 13
• записване на идеи за опазване на чистотата на 

въздуха и водата в селището
• изработване на рекламен плакат.
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• опитни постановки
• рекламни постери

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на резултатите от извършването и анализиране-

то на опити
• на резултати от проведеното интервю
• на рекламния продукт
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ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

Работа с тетрадката – стр.14
• записване в таблица на примери за живи орга-

низми и неживи тела
• отбелязване в таблица на разликите между жи-

вите организми и неживите тела
• обясняване на разликата между живите орга-

низми и неживите тела
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• таблици

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на резултатите от проведеното сравнение
• на попълнените таблици

Цели
Да се разграничават живите организми от нежи-

вите тела по жизнените процеси – хранене, растеж и 
размножаване.

Задачи 
     Сравняване на неживи тела и живи организми 

по дадени признаци.

Форми и методи за преподаване и учене
• групова беседа 
• дискусия
• изброяване на примери
• сравняване на живи организми и неживи тела

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 26 – 27
• сравняване на факти и снимки
• наблюдаване и описване на снимки
• споделяне на опит
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“)
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ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ

Цели
Да се назоват, анализират и опишат жизнените 

процеси при живите организми.

Задачи
Описване на жизнени процеси при живите орга-

низми.
Сравняване на обекти по дадени признаци.
Разчитане на схеми.
Оформяне на авторски продукт.
Презентиране на резултати от собствено проуч-

ване.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа 
• групиране на природни обекти по схема
• анализиране на връзките в схемата
• сравняване на обекти
• провеждане на опити и анализиране на резулта-

тите от тях
• анализиране на информация в текст
• провеждане на проучване
• оформяне на продукт
• презентиране на резултатите от проучването

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 28 – 29
• работа със схеми
• прочит на опитни постановки
• проучване на ключова информация в текст
• работа по схема
• прочит на етапи за провеждане на проучване
• прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
• прочит на обобщение от рубриката „Извод“.
Работа в тетрадката – стр. 15
• откриване на ключова информация в текст
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• опитни постановки
• схеми

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на ориентирането по схема
• на авторския продукт
• на умението за презентиране
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СРЕДА НА ЖИВОТ

Цели
Да се обяснят и анализират значението на средата 

и условията на живот за съществуването на органи-
змите.

Задачи
Описване на резултати от наблюдения.
Анализиране на учебна информация.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• обяснение
• провеждане на опити
• анализиране на резултатите от проведените опити
• анализиране на текстове
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 30 – 31
• прочит на опитни постановки
• откриване на ключова информация в текст
• сравняване на условия в различна среда на жи-

вот
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).

Работа с тетрадката – стр. 16 – 17
• изброяване на условия на живот за растения и 

животни във водата и на сушата
• откриване на ключова информация
• проучване и обясняване на изводи.
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• опитни постановки
• табла

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на умението за анализиране на резултати от 

опити
• на резултатите от обяснението
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ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ

Цели
Да се групират живите организми на растения, 

гъби и животни (човек) според храненето и движе-
нието им.

Задачи
Групиране живите организми на растения, гъби и 

животни (човек) според храненето и движението им.
Сравняване на информация.
Обобщаване на проучени факти.
Обясняване по схема.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• описание по схема
• сравняване на факти по снимки и схеми
• групиране на организми
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 32 – 33
• сравняване на организми според техния начин 

на движение и хранене
• работа по схема
• описание на снимки
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“)

Работа с тетрадката – стр. 18
• обясняване на различията между живите орга-

низми
• попълване на таблица
• обясняване (по схема) на храненето на живите 

организми
• обясняване по какво се различават растенията от 

другите живи организми според начина на хранене
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми
• таблици

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на умението за сравняване и групиране на обек-

ти по дадени признаци
• на умението за ориентиране по схема
• на умението да представят информация в таб-

лица
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УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЯТА

Цели
Да се обясни от какво се нуждаят растенията, за 

да си изработват хранителни вещества.

Задачи
Описване на резултати от наблюдавани опити.
Сравняване и анализиране на резултати от извър-

шени опити.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• споделяне на впечатления
• провеждане на опити и анализиране на резулта-

тите от тях
• създаване на авторски текст, основан на наблю-

даван експеримент
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 34 – 35
• обясняване на значението на светлината, възду-

ха и водата за развитието на растенията
• актуализиране на информация
• обясняване (по схема) на начина на хранене при 

растенията
• обясняване по какво се различават растенията от 

другите живи организми според начина на хранене

Работа с тетрадката – стр. 19
• извършване на опит
• наблюдаване, измерване, рисуване
• описване на етапи от опит
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• опитни постановки
• схеми
• детски творби

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на умението да се анализират резултати от опити
• на авторския продукт
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РАСТЕНИЯТА НА СУШАТА

Цели
• Да се направи връзка между разнообразието на 

растенията и различните условия на живот, които 
предлага сушата.

• Да се илюстрират с примери различните приспо-
собления на растенията към тяхната среда на живот 
– сушата.

Задачи
Сравняване на условията на живот в различни об-

ласти на сушата.
Изброяване на разнообразни растения.
Разпознаване (по картини) на приспособления на 

растенията.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• описание по снимки
• споделяне на впечатления
• сравняване на факти
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 36 – 37
• дирижирано наблюдение по снимки
• сравняване на условия на живот

• описване на приспособления на растенията
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).
Работа с тетрадката – стр. 20
• откриване на думи в игрословица
• откриване на ключова информация в текст
• обясняване на факти
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки  
• табла
• игрословици

Оценяване
• на резултати от груповата дискусия
• на резултатите от проведеното сравнение
• на работата с научен текст
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РАСТЕНИЯ ВЪВ ВОДАТА

• прочит на учебна информация и отговор на въ-
проси

• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).  
Работа с тетрадката – стр. 21
• откриване и поставяне на точното място на час-

ти от растения (приложение 1)
• извличане на ключова информация от текст
• изброяване на приспособления.
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
•снимки
•таблици
•табла
•приложение

Оценяване
• на резултати от груповата дискусия
• на резултатите от анализа на учебната инфор-

мация
• от правилно изпълнена задача
• на умението за ориентиране в таблица

Цели
Да се направи връзка между разнообразието на 

растенията и различните условия на живот, които 
предлага водата.

Да се илюстрират с примери различните приспо-
собления на растенията към тяхната среда на живот 
– водата

Задачи
Сравняване на условията на живот в различни во-

дни басейни.
Изброяване на разнообразни растения.
Разпознаване (по снимки) на приспособления на 

растенията.
• формиране на умение за ориентиране в таблица

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• демонстрация
• анализиране на таблица
• анализиране на учебна информация
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 38 – 39
•   работа с таблица
• сравняване на условия на живот
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РАЗНООБРАЗИЕ НА РАСТЕНИЯТА

• прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 
заедно“

• прочит на обобщение от рубриката „Извод“.
Работа с тетрадката – стр. 22
• работа със снимков материал
• залепване на снимки
• групиране на растения
• попълване на таблица
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми
• таблици
• табла
• хербарий

Оценяване
• на резултати от обсъждането
• на резултатите от анализа на учебна информа-

ция
• на умението  за отразяването на резултати в таб-

лици
• на умението за ориентиране по схеми

Цели
Да се припомни връзката между разнообразието 

на растенията и различните условия на живот, които 
предлагат сушата и водата.

Да се илюстрират с примери различните приспо-
собления на растенията към тяхната среда на живот.

Задачи
Анализиране на учебна информация.
Описване на данни от схеми и таблици.

Форми и методи за преподаване и учене
• групово учене
• ориентиране по схеми
• сравняване на учебна информация
• откриване на ключова информация в текстове
• отчитане на резултати в таблица
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 40 – 41
• работа по схема
• работа с таблица
• сравняване на факти
• отговори на въпроси, основани на учебна ин-

формация
• изработване на хербарий
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ЖИВОТНИТЕ НА СУШАТА

Работа с тетрадката – стр. 23
• попълване на кръстословица
• откриване на ключова информация в текст
• обясняване на факти
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки 
• таблици
• кръстословици
• табло, изработено от учениците

Оценяване
• на резултати от обсъждането
• на умението за ориентиране в таблица
• на умението за сравняване на учебна информа-

ция
• на изработения авторски продукт

Цели
Да се направи връзка между разнообразието на 

животните и различните условия на живот, които 
предлага сушата.

Да се илюстрират с примери различните приспо-
собления на животните към тяхната среда на живот 
– сушата.

Задачи
Сравняване на учебна информация.
Ориентиране в таблици.
Изработка на табло.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• демонстрация
• ориентиране в таблица
• сравняване на учебна информация
• изработване на табло
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 42 – 43
• сравняване на условия на живот
• работа с таблица
• изработване на табло
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“)
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ЖИВОТНИТЕ ВЪВ ВОДАТА

• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).
Работа с тетрадката– стр. 24 – 25
• дидактична игра от типа „Не се сърди човече“ на 

две страници
• откриване на правилни отговори
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• табла
• таблици
• дидактична игра

Оценяване
• на резултати от обсъждането
• на умението за ориентиране в таблици
• на умението за описване на организми
• на изработеното табло

Цели
Да се направи връзка между разнообразието на 

животните и различните условия на живот, които 
предлага водата.

Да се илюстрират с примери различните приспо-
собления на животните към тяхната среда на живот 
– водата.

Задачи
Ориентиране в таблици.
Сравняване на учебна информация.
Изработка на табло.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• ориентиране в таблици
• сравняване на условия на живот
• изброяване на приспособления на организмите
• проучване на информация
• изработване на табло
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 44 – 45
• сравняване на учебна информация
• работа с таблици
• описание на организми
• изработване на табло
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РАЗНООБРАЗИЕ НА ЖИВОТНИТЕ

• наблюдаване и проучване
• прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
• прочит на обобщение от рубриката „Извод“
Работа с тетрадката – стр. 26 – 27
• откриване на правилни отговори
• решаване на пъзел (свързване на снимки с под-

ходяща информация, задачата се усложнява на вто-
рата страница)

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

Учебна среда
• снимки
• работни картони
• таблици
• рисунки
Оценяване
• на резултати от обсъждането
• на изработените авторски продукти ( проект)
• на умението за анализиране и сравняване на ин-

формация
• на умението за групиране на организми

Цели
Да се припомни връзката между разнообразието 

на животните и различните условия на живот, които 
предлагат сушата и водата.

Да се илюстрират с примери различните приспо-
собления на животните към тяхната среда на живот.

Задачи
Ориентиране в таблици.
Описване на резултати от наблюдения.
Анализиране на учебна информация.
Организиране на работа по проект.

Форми и методи за преподаване и учене
• наблюдение
• работа по проект (проектнобазирано учене)
• проучване и анализиране на информация
• ориентиране по таблици
• групиране на организми
• рисуване
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 46 – 47
• прочит на етапи от работата по проект
• сравняване на учебна информация
• проучване на факти
• работа с таблица



40

ХРАНЕНЕ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“).
Работа с тетрадката – стр. 28
• допълване на ключови думи в изречения
• групиране на животни според начина на хране-

не.
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми
• табла

Оценяване
• на резултатите от обсъждането
• на умението да се сравнява и групира информа-

ция
• на изработената схема
• на умението за ориентиране по схеми

Цели
Да се групират на животните според вида на при-

еманата храна на растителноядни, месоядни (хищни-
ци) и всеядни животни.

Да се направи връзката между растенията и жи-
вотните в дадена среда чрез хранителни вериги.

Задачи
Сравняване на животни според вида на приема-

ната храна.
Ориентиране по схеми.
Даване на примери за взаимоотношения между 

организмите според приеманата храна в хранителни 
вериги.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• групиране на организми в таблици
• ориентиране по схеми
• сравняване на учебна информация
• изработване на схема
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 48 – 49
• сравняване на факти от учебен текст
• групиране на животни
• работа по схеми
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ХРАНИТЕЛНИ ВЕРИГИ

• прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 
заедно“

• прочит на обобщение от рубриката „Извод“.
Работа с тетрадката – стр. 29
• попълване на хранителна верига
• залепване на снимки (приложение 3)
• допълване на текст с ключови думи
• работа с таблица
• групиране на животни според приеманата храна.
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
•  схеми
• изработени хранителни вериги

Оценяване
• на резултати от обсъждането
• на оформянето на хранителни вериги
• на съставените текстове
• на умението за ориентиране по схеми

Цели
Да се припомни връзката между организмите в 

хранителните вериги. 
Да се използват знанията за хранителните вериги, 

за да се направи проучване.

Задачи
Описване връзката между растенията и животни-

те в дадена среда чрез хранителни вериги.
Проучване на хранителни вериги и обобщаване 

на информация за връзките на организмите в тях.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• ориентиране по схеми и картини
• анализиране на учебна информация
• правене на извод
• изработване на хранителна верига
• съставяне на изследователски текст
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 50 – 51
• работа по схеми (плюс приложение 1)
• прочит на текст
• прочит на инструкции за провеждане на проуч-

ване
• съставяне на текст
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КАК ХОРАТА ОПАЗВАТ ПРИРОДАТА

• прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 
заедно“

• прочит на обобщение от рубриката „Извод“
Работа с тетрадката – стр. 22
• откриване на ключова информация в текст
• рисуване
• допълване на таблици
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• планове на проектите
• дневници
• табла
• табели
• емблеми

Оценяване
• на резултати от обсъждането
• на умението да се планира груповата работа
• на изработените табла
• на попълнените дневници
• на изработените табели

Цели
Да се дадат примери за опазване на видовото раз-

нообразие от организми и средата им на живот.

Задачи
Работа с основен текст.
Формиране на умение да се планира груповата 

работа.
Оформяне на авторски продукт.
Презентиране на резултати от извършено проуч-

ване.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• работа по проекти (проектнобазирано учене)
• формулиране на изводи
• учене в група
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 52 – 53
• анализна учебна информация
• проследяване на инструкции за етапите от рабо-

тата по проекти
• тълкуване на изводи
• прочит на любопитна информация (страница 73)
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА ЖИВАТА ПРИРОДА

• прочит на опитни постановки
• проследяване на етапи от проект
Работа с тетрадката – стр. 31
• извършване на опит
• наблюдаване
• попълване на схема
• изработване на лепорело с проучена информа-

ция
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми
• грамоти
• презентации

Оценяване
• на резултати от обсъждането
• на изработените авторски грамоти
• на детските рисунки
• на умението за попълване на схеми
• на умението за анализиране на текстове
• на детската презентация
• на представянето на презентацията

Цели
Да се актуализират и приложат усвоените знания 

и умения за живата природа в конкретна игрова си-
туация.

Задачи
Анализиране на информация за природни обекти.
Отразяване на резултати от наблюдения в схема.
Представяне на резултати от проект.

Форми и методи за преподаване и учене
• учене в група под формата на състезание
• рисуване
• анализ на текст
• ориентиране по схеми
• изработване на схеми
• наблюдение
• извършване на опити
• изработване на авторска грамота
• подготвяне на презентации
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 54 – 56
• прочит на задачи за учене по групи
• откриване на опорни точки в учебен текст
• създаване на „километрична картина“
• работа със схеми
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КАК СЕ ДВИЖИ ЧОВЕКЪТ

Цели
Да се разпознават (по схема) основни органи в 

човешкото тяло.
Да се назовават функциите на основните органи в 

човешкото тяло.
Да се определят скелетът и мускулите като опора 

на тялото и органи на движение.

Задачи
Прочит и дискусия по основен текст.
Изброяване хигиенни правила за поддържане на 

правилна стойка на тялото.
Познаване правила за оказване на първа доле-

карска помощ при травми, получени при движение, 
спорт и игри.

Формиране на умение за ориентиране по схеми.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• демонстрация на картини
• наблюдение
• формулиране на правила
• ориентиране по схема
• демонстриране на упражнения
• прочит на любопитна информация („Някои 

дребни, но много важни неща“)
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 58 – 59
• определяне по снимки на правилната стойка на 

ученика
• изброяване на правила за първа помощ (прило-

жение 3)
• работа по схема
• любопитна информация за костите и мускулите 

(страница 72)
• описване на упражнения по картини
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Какво научих“)
Работа с тетрадката – стр. 32 – 33
• допълване на ключови думи в изречения
• тълкуване на текст
• записване на правила
• обясняване
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми

Оценяване
• на резултати от обсъждането
• на умението за формулиране на правила
• на умението за ориентиране по схема
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КАК СЕ ХРАНИ ЧОВЕКЪТ

Работа с тетрадката – стр. 34
• допълване на ключови думи в непълни изрече-

ния
• прочит на текст
• откриване на правилни твърдения
• обясняване
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми
• табла

Оценяване
• на резултатите от дискусията
• на изработените табла
• на умението за ориентиране по схема

Цели
Да се разпознават (по схема) на основните органи 

в човешкото тяло, които участват в процеса на хра-
нене – стомах, черва.

Да се назовават функциите на органите в човеш-
кото тяло, които участват в процеса на хранене.

Задачи
Разбиране на необходимостта от поддържане на 

хигиена на устната кухина и на зъбите.
Формиране на умение за ориентиране по схеми.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• демонстрация
• ориентиране по схеми
• изработване на табло
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 60 – 61
• работа по основен текст и снимков материал
• работа със схеми
• прочит на правила
• прочит на любопитна информация (страница 72)
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“)
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ПОЛЕЗНИ ХРАНИ

Цели
Да се изброяват полезни храни и начини на хра-

нене, спомагащи растежа на тялото и укрепване на 
здравето.

Да се направи връзката между начините на хране-
не и здравето на човека.

Задачи
Формулиране на правила за здравословно хране-

не.
Формиране на умение за ориентиране по схеми.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• ориентиране по схема
• тълкуване на правила
• изработване на табло
• формулиране на правила
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 62 – 63
• работа по схема
• прочит на правила

• проследяване на етапите от груповата работа
• прочит на любопитна информация (страници 

72 – 73)
• прочит на въпроси от рубриката „Да помислим 

заедно“
• прочит на обобщение от рубриката „Извод“
Работа с тетрадката – стр. 35
• залепване на снимки (приложение 4)
• групиране на храни
• подбор на здравословно меню
• записване на правила
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми
• табла

Оценяване
• на резултатите от дискусията
• на изработеното табло
• на умението за ориентиране по схема
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КАК ДИША ЧОВЕКЪТ

• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Какво научих“)
Работа с тетрадката – стр. 36
• попълване на ключови думи в непълни изрече-

ния
• прочит и анализ на информация
• изброяване на спортове
• обясняване на извод
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми
• модели

Оценяване
• на груповата дискусия
• на изработените модели
• на умението да се анализират резултати от опи-

ти и измервания
• на умението за ориентиране по схема

Цели
Да се разпознават (по схема) основните органи в 

човешкото тяло, които участват в дишането – нос, 
дихателна тръба, бели дробове.

Назоваване функциите на основните органи в чо-
вешкото тяло, които участват в дишането.

Задачи
Прочит на основен текст и формулиране на об-

общения.
Формиране на умение за ориентиране по схеми.
Формиране на умение да се анализират резултати 

от опити и измервания.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• ориентиране по схема
• моделиране
• извършване на опити и измервания
• анализиране на резултатите от извършените 

опити и измервания
• дискусия  

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 64 – 65
• работа по схема
• прочит на опитни постановки
• наблюдаване на картини с идеи за моделиране



48

СЪРЦЕ И КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ

• наблюдаване по снимки на идеи за моделиране
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Днес научих“)
Работа с тетрадката – стр. 37
• попълване на ключови думи в изречение
• прочит на информация
• практическа дейност
• обяснение и извод
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми
• модели

Оценяване
• на резултатите от груповата дискусия
• на изработените модели
• на умението за ориентиране по схеми

Цели
Да се разпознават  сърцето и кръвоносните съдо-

ве по схема на човешкото тяло.
Да се назовават функциите и значението на сър-

цето и на кръвоносните съдове.

Задачи
Формиране на умение за ориентиране по схема.
Моделиране. 

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• ориентиране по схеми
• извършване на опити и анализиране на резул-

татите
• моделиране
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 66 – 67
• прочит на основен текст и опитни постановки
• работа по схема
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ЗА КАКВО СЛУЖИ МОЗЪКЪТ

• прочит на правила
• отговори на въпроси („Въпроси и задачи“)
• прочит на обобщение („Какво научих“)
Работа с тетрадката – стр. 38
• откриване на правилни твърдения
• записване на правила
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• схеми

Оценяване
• на резултатите от дискусията
• на умението за ориентиране по схеми
• на умението за формулиране на правила
• на уменията да се формулират изводи

Цели
Да се разпознава мястото на мозъка по схема на 

човешкото тяло.
Да се назовават функциите и ролята на мозъка за 

човешкия организъм.

Задачи
Работа с основен текст и с изображения.
Ориентиране по схема. 
Формиране на умение за формулиране на прави-

ла.
Формулиране на обобщения.

Форми и методи за преподаване и учене
• беседа
• ориентиране по схема
• проследяване на реакции на човешкия органи-

зъм по схема
• формулиране на правила
• дискусия

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 69 – 69
• работа по схема
• работа с картини
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 70 – 71
• работа по схеми
• прочит на примерно меню
• прочит на поставени проблеми
• проследяване на въпроси за викторина
Работа с тетрадката – стр. 39 – 40
• попълване на таблица
• съставяне на план за действие
• формулиране на въпроси за интервю
• разпознаване (по схема) на основните органи на 

човешкото тяло и записване на техните названия
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)

Учебна среда
• снимки
• изображения
• схеми
• картони за викторина

Оценяване
• на резултатите от груповото обсъждане
• на умението за ориентиране по схеми
• на знанията за основните органи на човешкото 

тяло
• на участието във викторината
• на участието в работата с партньор и в група

Цели
Да се разпознават (по схема) основните органи на 

човешкото тяло.
Да се актуализират знанията за функциите на ос-

новните органи на човешкото тяло и тяхното значе-
ние за човешкия организъм.

Познаване на правила за оказване на първа доле-
карска помощ при травми, получени при движение, 
спорт и игри.

Задачи
Робота по модел.
Изработване на здравословно меню.
Поставяне и решаване на проблем.
Изработване на схема.
Формулиране на въпроси за викторина.

Форми и методи за преподаване и учене
• ориентиране по схема и модел
• съставяне на здравословно меню
• работа с партньор
• учене в група
• обсъждане на проблем 
• изработване на план за действие
• провеждане на викторина
• дискусия
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КАКВО ЗНАМ? (Изходяща диагностика)

Брой точки J K L

Чудесно представяне 
18 – 26 точки

Представяне на средно ниво
9 – 17 точки
Задоволително представяне
3 – 8 точки

Цели
Констатиране на изходното равнище на знанията 

и на уменията на учениците.
Работа с тетрадката – стр. 41 – 43
• тестови задачи

Ключ за верните отговори:
1. В) (1 точка) 
2. Б) ( 1 точка)
3. Б)  (1 точка)
4. Б) (1 точка)
5. Б) (1 точка)
6. В) ( 1 точка)
7. за правилно съставена хранителна верига – 

листо, листна въшка, калинка, синигер – (4 точки)
8. В) (1 точка) 
9. В) (1 точка)
10.   По една точка за всяко правилно групирано 

животно  (4 точки)
11.  По една точка за всяко правилно групирано 

растение  (4 точки)
12.  Б) (1 точка)
13.  По една точка за всяко правилно попълнено 

понятие (мускули, стомахът, белите дробове, кръв-
та, мозъкът)  (5 точки)

14.  За правилно обяснение  (2 точки)
15.  За правилно обяснение  (2 точки)
16.  По една точка за всяко правилно формулира-

но правило (2 точки)
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 
Есенна екскурзия в гората 
(Приложение 2 от учебника)

Учениците се насочват и да наблюдават послед-
ствия от недобросъвестно поведение в гората – от-
сечени дървета, палене на огън на нерегламентирани 
за това места и др.

Учениците подготвят дневник на екскурзията, в 
който подробно записват маршрута, по който преми-
нават и какво наблюдават по него.

Учителят разделя класа на няколко групи от по 
4 – 5 души. Всяка група получава определена задача, 
свързана с наблюдение в гората.

Задача 1. Опишете какви дървета, храсти и цвет-
ни растения сте забелязали при вашата екскурзия в 
гората. Съберете плодове, листа с различна окраска.  
Групирайте ги заедно от един и същи вид. 

1. На дъб – кафяви. 2. На липа – жълти до 
жълто-червено в краят им. 3. На бреза – жълти. 
4. На топола – светло жълти. 5. На акация – 
жълто-червени. 

Приложението е учебно-методически ресурс за 
допълнителни практически дейности, които подкре-
пят формирането и развиването на компетентности-
те по природни науки. То може да се използва по 
преценка на учителя, според индивидуалните въз-
можности на учениците. При възможност може да се 
организира учебна екскурзия. Целта на екскурзията 
е да развие у третокласниците познания за дървета-
та, храстите и тревистите растения, за продължител-
ността на техния живот, приспособленията им за жи-
вот в средата, която обитават –  есенната окраска на 
листата, листопада и т.н.

В предварителната подготовка за екскурзията 
учителят чрез беседа припомня на децата промените, 
които настъпват в гората през есента. Той обясня-
ва на учениците  какво очаква да бъде наблюдавано 
сред природата и какви дейности планира да се из-
вършат – наблюдение на промените в гората, съби-
ране на листа, плодове и семена. 



53

Задача 4. Опишете как влияят на външния вид 
на наблюдаваните дървета условията на средата, в 
която те растат – тяхната големина, форма. Наме-
рете дърво от един вид, растящо на открито прос-
транство (само), такова на границата между гора-
та и поляната и растящо в гората, между другите 
дървета. Опишете какви промени във външния им 
изглед наблюдавате. 

Име на дървото      Листа от върха      Листа от долната   
му част

Листа от външната 
му част  

Листа от 
вътрешността

Задача 2. Наблюдавайте промяната в оцветява-
нето на листата на дърветата при различните видове. 
Направете извод – къде са повечето оцветени листа 
– тези от върха на дървото или тези от по-долните му 
части, тези от вътрешността или тези от външната 
част на стъблото му. Резултатите мога да се запишат 
в таблица.

Задача 3. Наблюдавайте листопада. Съберете  
от едно дърво зелен лист, лист, който е започнал да 
мени окраската си, и такъв, който е напълно оцветен.  
Опишете какви промени виждате в отделните събра-
ни листа.

Изводи 
След провеждането на екскурзията в класната 

стая се обобщават получените резултати.
Учениците правят в блокчетата си за рисуване 

(а учителят на дъската) рисунки на наблюдаваните 
дървета, храсти и цветни растения. На тях учени-
ците с помощта на учителя рисуват подходящите за 

тях листа и плодчета. В хода на работата се правят 
изводи за разнообразието от растения в природата, 
за условията, в които те живеят, за пролетно-есен-
ните промени, които настъпват с тях, за различните 
приспособления, които притежават наблюдаваните 
растения за разнасяне на техните семена и плодчета, 
и други интересни факти.

Приложение 2

В помощ на учителя – основни 
екологични понятия 

• Хищникът преследва, улавя, убива и изяжда 
друго животно – жертва. Междувидовото взаимоот-
ношение хищник – жертва е важно за поддържането 
на числеността на видовете и за кръговрата на веще-
ствата в екосистемата. 

• Паразитът живее и се храни от друг органи-
зъм – гостоприемник. Пример за паразити са пара-
зитните гъби, болестотворни бактерии (микроби). 
Те развиват приспособления за откриване, прикреп-
ване, размножаване в гостоприемника. Паразитът 
продължително време експлоатира хранителните ре-
сурси на гостоприемника и може да го напусне, без 
обезателно да причини неговата гибел.

• Растителноядните животни се хранят с расте-
ния. В хранителната верига те заемат първите нива – 
тези на организмите – продуценти. Аналогична роля 
в океана изпълнява фитопланктонът.

• Хранителното равнище включва организми 
на различни видове с един и същ начин на хранене 
(самостойно или несамостойно). Първото хранител-
но равнище в една хранителна верига се заема от 
растенията, които чрез фотосинтеза си произвеж-
дат сами органичните вещества, като преобразуват 
слънчевата енергия в енергия на хранителните веще-
ства (химична енергия). Те се наричат продуценти. 
Второто хранително равнище се заема от растител-
ноядните животни, които наготово използват веще-
ствата и енергията на растенията. Третото равнище 
е представено от хищниците и т.н. Растителноядните 
животни и хищниците са консументи. Последното 
равнище включва организми, които използват наго-
тово органични вещества, които си набавят от мърт-
ви организми. Наричат се редуценти. 

• Хранителната верига е понятие, въведено от 
английския еколог Чарлз Елтън през 1924 г. Тя пред-
ставлява пренасяне на вещества и енергия между 
различни групи организми по пътя на изяждането 
на едни от други. Хранителната верига не може да 
бъде безкрайно дълга, защото на всяко ниво (расте-
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ние – растителноядни животни – хищници) значител-
на част от съдържащата се в приетата храна енергия 
се отделя от системата най-вече под формата на то-
плина. Затова организмите от всяко следващо хра-
нително равнище разполагат с все по-малко енергия. 
Поради тази причина хранителните вериги включват 
най-много 4 – 5 хранителни звена. Терминът „храни-
телна верига“ днес почти не се употребява, защото 
такова линейно разположение на отделните групи 
организми в природата на практика се среща много 
рядко. Сега се говори за хранителни мрежи (силно 
разклонени хранителни вериги).

• Пречиствателните станции биват два вида. За 
питейни води и за отпадни води. Първите пречистват 
и подават вода във водопроводната мрежа за питей-
ни цели, а вторите пречистват промишлени или бито-
ви отпадни води до степен да могат да бъдат върнати 
обратно в естествените водни басейни. Съвременни-
те пречиствателни станции за отпадни води съдър-

жат и биологично стъпало, при което по биологичен 
(най-често микробиологичен) път се пречистват от-
падни води.

• Защитени видове са тези растения и животни, 
които са застрашени от изчезване и се опазват по за-
кона за биологичното разнообразие в България.

• Защитени територии в България са шест кате-
гории – национални паркове, природни паркове, ре-
зервати, поддържани резервати, защитени местности 
и природни забележителности. Те са регламентирани 
от закона за защитените територии. Тези територии 
обхващат около 5.5% от територията на страната.

• Европейската екологична мрежа НАТУРА 
2000 е създадена на базата на две основни директи-
ви на ЕС. Това са Директивата за местообитанията 
и Директивата за птиците. В България в тази мрежа 
попадат около 34% от територията на страната.
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