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I. КОНЦЕПЦИЯ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС

Уважаеми колеги,
Учебният комплект по човекът и природата за
6. клас на ИК „Анубис“ е продължение на учебния
комплект по човекът и природата за 5. клас. Авторският колектив се е съобразил напълно с изискванията на учебната програма. Знанията за телата,
явленията и процесите са представени в графично
единство в двата комплекта, което ще улесни учениците да изградят цялостна представа за природата около тях. Същевременно в учебния комплект
за 6. клас прецизно са надградени познавателни и
графични елементи, съобразени с възрастовите
особености на шестокласниците и постигането на
очакваните резултати в 4-годишното обучение по
предмета.
Учебният комплект по човекът и природата за
6. клас е съобразен напълно със следните нормативни документи:
ЗАКОН за ПУО от 13 октомври 2015 г., в сила
от 1 август 2016 г.
НАРЕДБА 4 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка
Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
Учебният комплект по човекът и природата за
6. клас включва учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка и книга за учителя. Неговата цел е да осигури на учителите лесна и бърза
ориентация и възможности за избор при преподаването и оценяването.
Учебникът е структуриран в съответствие с
последователността на темите за нови знания в
учебната програма. В него са включени 48 урока за
нови знания, 19 за практически дейности – лабораторни упражнения, семинари и дискусия, 7 за преговор и обобщение, както и 3 контролни теста за
учениците. Апаратът за ориентиране и текстовете
на уроците са съобразени с възрастовите характеристики на шестокласниците. Ясно се различават
видовете уроци. Учебникът притежава апарат за
органзиране и следване на алгоритъм при усвояването на знания и развитието на уменията, заложени в ключовите компетентности в Държавните
образователни стандарти (ДОС) и новата учебна
програма.

Към уроците за нови знания са разработени
задачи с различна степен на трудност, както и задачи, които стимулират самостоятелната и груповата изследователска работа. Новите понятия, основните изводи и обобщения за съответните теми
са въведени ясно и последователно в рубриката
„Вече научихте“. В много от тези уроци са включени допълнителни знания и информация, които
осигуряват и диференцирано преподаване. Такива са рубриките, които продължават от 5. клас –
„Нещо повече“, „Направете у дома“, „Помислете
и отговорете“, и новата рубрика „Малък справочник“.
Уроците за практически дейности са разно
образни. В уроците за решаване на задачите се
изпозва алгоритъм за работа. В лабораторните
уроци са включени лесни за изпълнение от учениците задачи с ясни инструкции. В уроците за семинари (дискусия) е предоставен речник за обогатяване на езиковата култура на шестокласниците.
Рубрика „Вече можете“ акцентира върху уменията, които учениците формират и развиват.
В уроците за обобщение сме разработили задачи, с които учениците да надграждат и обобщават
наученото, като развиват своите компетентности в
областта на природните науки и уменията за учене.
Включените тестови задачи изграждат умения
за самооценка на учениците. Могат да се използват по преценка и от учителите.
В края на учебника са включени приложения:
„Физични величини и единици“, „Техника за безопасност при практически дейности“, „Правила
за работа в химическата лаборатория“, „Оказване на първа помощ“, „Лабораторни съдове и
пособия“.
Речникът съдържа новите понятия, които
присъстват в учебната програма и дава възможност не само учениците, но и учителите лесно и
бързо да правят справка за задължителните нови
понятия.
Електронният вариант на учебника представя различни допълнителни продукти – мултимедийни презентации, галерии с изображения, интернет линкове, анимации, интерактивни задачи с
разнообразен илюстративен материал – видеа, фотоснимки, схеми и таблици, работни листове. Тези
ресурси дават още възможности на учителя за из5

бор на подходящи за неговите ученици задачи. За
да можем да подпомогнем ученици с различен стил
на учене, към уроците за нови знания сме разработили и интерактивна обобщителна схема в рубрика
„С един поглед – бързо, лесно, точно“.
Учебната тетрадка е разработена въз основа
на учебника и съдържа всички теми от учебното
съдържание. В нея е предвидено място за план и
включва разнообразни задачи. Може да се използва самостоятелно или заедно с друга работна тетрадка.
Учениците могат да работят с нея в час или самостоятелно вкъщи.
Книгата за учителя цели да подпомогне учителите в тяхната всекидневна работа, като ги ори-
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ентира в новата учебна програма относно целите,
задачите и технологията на учебно-преподавателската дейност, в която приоритетно място имат
учениците.
Насоките за подходи и реализация на учебния
процес не предопределят и не задължават учителя
стриктно да спазва предложената технология на
обучение. Те само го информират за възможностите за избор. На основата на научно обоснованите
варианти за работа учителят определя методиката
на обучение, влагайки своето лично разбиране и
отношение към нея с главна цел да развива у своите ученици активност, самостоятелност, любопитство към откривателството и науката, оригиналност и творчество.

II. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
,

Училище

Град

,

Утвърждавам:
(име и фамилия)

Директор:

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
УЧЕБНА ................./................ ГОДИНА
Уроци за нови знания

НЗ

48 часа

ПД
(РЗ, ЛУ, Д, С)

19 часа

Уроци за обобщение и преговор

О

8 часа

Уроци за контрол и оценка

К

5 часа

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

Резерв

5 часа

Годишен хорариум: 85 часа
Срочен:

I срок – 34 часа
II срок – 51 часа

или
Годишен хорариум: 85 часа
Срочен:

I срок – 34 часа
II срок – 51 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа

(1)

(2а)

(2б)

1

1с
IХ/3/

1с
IХ/3/

2

Тема на
урочната
единица
(3)

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

НАЧАЛЕН
ПРЕГОВОР

П

• владее основни знания и умения от учебното
съдържание по човекът и природата в 5. клас

ВХОДНО
РАВНИЩЕ –
ТЕСТ

К

• показва знания и умения, свързани с очакваните
резултати по човекът и природата в 5. клас

1. Видове
движения

НЗ

• описва движенията като праволинейни и
криволинейни (според траекторията) и
като равномерни и неравномерни

понятия за
преговор

ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ
3

2с
IХ/4/

4

5

2с
IХ/4/
3с
Х/1/

7

8

8

4с
Х/2

2. Пресмятане на РЗ • пресмята скорост, път и време при равномерно
скорост, път и
(ПД) движение на хора, животни и в транспорта
време
3. Безопасност
на движение
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3с
Х/1/

траектория
скорост
(km/h, m/s)

С
• определя фактори за безопасно движение по
(ПД) пътищата и спазва изискванията за поведение на
пешеходец на пътя

4. Сили

НЗ

• характеризира силата като физична величина с
големина, посока и приложна точка
• измерва сили със силомер

нютон (N)

5. Сила на
тежестта

НЗ

• обяснява силата на тежестта с гравитационното
привличане на телата към центъра на Земята
• измерва сила на тежестта със силомер

сила на
тежестта

6. Сили на
триене

НЗ

• описва ролята на силите на триене при
движенията на човека и превозните средства

сили на
триене

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• преговаря ключови понятия
• привежда примери
• обсъжда
• използва схеми и модели
• решава тестови задачи

писмено диагностично
оценяване – тест за
устано-вяване на входното
равнище

• наблюдава и сравнява различни видове движения
• извлича информация от графични изображения и таблици
• описва движенията чрез траекторията (праволинейни и
криволинейни ) и чрез скоростта (равномерни и неравномерни)
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка и оценка

• прилага формулите за скорост, път и време.
• преобразува пресмята на числови изрази.
• изразява резултатите в подходящи мерни единици

текущо оценяване –
оценка на практически умения

• осъществява екипна работа, включваща проучване на текстове,
графични изображения и таблици
• изяснява понятията време за реакция на водача, спирачен път,
безопасна дистанция.
• осмисля собственото си поведение на пътя въз основа на конкретни
ситуации
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка и оценка,
оценка на изпълнението на
домашна работа

• извършва наблюдения и експерименти за установяване резултатите
от действието на сили
• измерва големината на сили със силомер
• графично изобразява сили с различна големина, посока, приложна
точка
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка и оценка на
знания и
практически умения

• извършва прости опити и наблюдения, които показват наличие на
гравитационно привличане на телата към Земята.
• измерва силата на тежестта със силомер
• илюстрира с примери зависимостта на силата на тежестта от масата
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или групово/
изпитване

• наблюдава прости опити, илюстриращи различни сили на триене
• сравнява силите на триене при хлъзгане и при търкаляне
• дискутира ролята на силите на триене в бита и техниката
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка и оценка
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I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа

(1)

(2а)

9

5с
Х/3/

10

11

(2б)

4с
Х/2/

6с
Х/4/

7с
ХI/1/

5с
Х/3/

14

15

16

10

(3)

6с
Х/4/

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

НЗ

• посочва условията за уравновесяване на две
сили
• обяснява с примери, че сили, които не се
уравновесяват, променят движението на телата

8. Прости
механизми

НЗ

• описва предимствата, които получава човекът,
когато използва лостове и макари, и дава
примери за приложението им в практиката и в
природата

опорна точка
на лост

ЛУ • доказва опитно предимствата при използване на
(ПД) лостове и макари

10. Натиск и
налягане.

НЗ

• пресмята налягане чрез количествената връзка
между силата на натиск и площта

налягане (p)
паскал (Ра)

11. Налягане
на течности и
газове

НЗ

• обяснява качествено зависимостта на
атмосферното и хидростатичното налягане от
височината (дълбочината)

атмосферно
налягане
хидростатично
налягане

12. Плътност.
Пресмятане на
плътност

8с
ХI/2/

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

7. Действие на
силите

9. Предимства
при използване
на лостове и
макари
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13

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

РЗ • пресмята плътност на тяло ((вещество) с
(ПД) известни маса и обем

13. Плаване на
телата

НЗ

• описва условията за плаване и потъване на
телата

14. Движение и
сили

О

• владее основни знания и умения, свързани с:
-видовете движения и техните характеристики;
-безопасността на движението.
-видовете сили , техните характеристики и
резултатът от действието им.

плътност (ρ)

изтласкваща
сила

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• наблюдава и обсъжда конкретни примери със сили, които се
уравновесяват и със сили, които не се уравновесяват
• графично изобразява двойки уравновесяващи се и
неуравновесяващи се сили
• сравнява ефекта от действието им
• формулира изводи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час

• демонстрира принципа на действие на лоста и макарата
• графично изобразяване на опорната точка и действащите сили.
• обсъждане на значението на простите механизми в бита, техниката и
в природата
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка,
оценка на изпълнение-то на
домашна работа

- групова работа за измерване на силите, прилагани при лостове и
макари
• обобщаване и систематизиране на получените резултати
• формулиране на изводи за предимствата на лоста и макарата

текущо оценяване –
оценяване на експериментална
работа и практически умения

• разглежда подходящи примери за разграничаване на натиск и
налягане при твърди тела
• изчислява налягането по формулата p = F/S
• посочва примери за намаляване и увеличаване на налягането в
техниката и бита
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка
• извършва прости опити за зависимостта на хидростатичното
налягане от дълбочината
• разглежда прмери за зависимостта на атмосферното налягане от
височината
• формулира изводи от примерите и наблюденията
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
изпълнението и участието в
дейностите в учебния час

• прилага формулите за плътност
• преобразува и пресмята числови изрази
• извлича информация от таблици и я използва при решаване на
задачи
• извършва опити и решава практически задачи
• извършва експериментални домашни задачи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
оценка на участието в учебния
час
изпълнение-то на домашната
работа

• извършва прости опити и изяснява условията за плаване на телата
• изпълнява експериментални домашни задачи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час

• извлича на информация от мисловни карти, графични изображения и
таблици
• обобщава и систематизира основните факти, величини и
закономерности, изучавани в раздела
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час и
изпълнението на домашните
задачи

текущо оценяване –
оценка на изпълнение-то на
домашна работа, оценка на
участието в учебния час

11

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа

(1)

(2а)

17

9с
ХI/3/

(2б)

18

19

10с
ХI/4/

7с
ХI/1

20

21

11с
ХII/1/

22

23

8с
ХI/2/

12с
ХII/2/

25

12

13с
ХII/3/

9с
ХI/3/

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

Тема на
урочната
единица
(3)
15. Взаимодействие на
наелектризирани тела

НЗ

• извършва прости опити, които илюстрират
взаимодействието на наелектризирани тела
• обяснява привличането и отблъскването
на наелектризираните тела с действието на
електрични сили

електричен
заряд
електрични
сили

16. Строеж
на атома.
Електрични
заряди

НЗ

• описва опростено строежа на атома
• дава примери за електрични явления в
природата

атомно ядро
протони
електрони

17. Електричен
ток. Проводници
и изолатори

НЗ

• описва протичането на електричен ток като
насочено движение на електрони в проводници
• разграничава проводници и изолатори и
илюстрира с примери тяхното приложение

електричен
ток
проводник
изолатор

18. Електрически
вериги

НЗ

• описва предназначението на елементите на
проста електрическа верига (батерия, лампа,
прекъсвач)

19. Свързване
ЛУ
и изследване
(ПД)
на прости
електрически
вериги
20. Преобразува- НЗ
не на
електричната
енергия
21. Безопасно
използване
и пестене на
електричната
енергия

24

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

• чертае и разчита схеми на прости електрически
вериги (без включени волтметър и амперметър)

• описва преобразуването на електричната
енергия при топлинното, светлинното и
механичното действие на електричния ток и
различните им приложения

С
• разбира опасността от токов удар и спазва
(ПД) основните правила за безопасна работа с
електрически уреди
• осмисля значението на електричната енергия
за съвременния живот и необходимостта от
опазването на околната среда

22. Постоянни
магнити.
Магнитни
материали

НЗ

23. Електромагнити

НЗ

• обяснява привличането и отблъскването на
полюсите на постоянните магнити с действието
на магнитни сили
• илюстрира с примери приложението на
магнитните материали (магнитни карти и
дискове)
• описва качествено действието на
електромагнита и дава примери за приложението
му

полюси на
магнит

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• извършва прости опити за наелектризиране на тела
• описва електричния заряд и електричните сили
• обяснява явленията с действието на електричните сили
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час

• описва атомно ядро, прротони и неутрони
• формулира изводи от примерите и наблюденията
• изпълнява проектна задача
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка
• описва електричен ток, проводник и изолатор на базата на прости
опити
• разграничава проводниците и изолаторите
• дава примери за практическото им приложение
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка
• използва историческия подход за описване на проста електрическа
верига и нейното приложение
• извършва прости опити
• формулира изводи от примерите и наблюденията
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка
• участва в групова работа за изследване на прости електрически
вериги
• обобщава и систематизира получените резултати

текущо оценяване –
устна проверка,
оценка на участието в учебния
час

• разглежда различните приложения на преобразуване на
електричната енергия
• използва практическия опит на учениците
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час и
изпълнението на проектната
задача
текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час

текущо оценяване –
оценяване на
експерименталната работа
и придобититепрактически
умения.
текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час

• участва в екипна работа, включваща проучване на текстове,
графични изображения и таблици
• изяснява въздействието на електричния ток върху човешкия
организъм и неговото безопасно използване
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
оценка на изпълнението на
предвари-телна работа,
устна проверка и оценка,
оценяване на представени
презентации и постери

• извършва прости опити с постоянни магнити за изясняване на
новото понятие полюси на магнит
• формулира изводи от примерите и наблюденията
• участва в планиране на изпълнение на проектна задача
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка
• извършва прости опити и изяснява разликата между постоянен
магнит и електромагнит
• разглежда различни приложения на електромагнитите
• участва в планиране на изпълнение на проектна задача за домашна
работа
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час и
изпълнението на проектната
задача

13

(1)

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа
(2а)

(2б)

26

27

14с
I/2/

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

24. Електрични
и магнитни
явления

О

• владее основни знания и умения, свързани с:
– наелектризиране на телата
–електричен ток и електрични вериги
– преобразуване на електричната енергия
– постоянни магнити и електромагнити и тяхното
приложение

• Физични
явления

К

• развива умения за самоконтрол и самооценка

Тема на
урочната
единица
(3)

ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА
28

29

10с
ХI/4/

15с
I/3/

25. Атоми,
молекули и йони

НЗ

• описва основните градивни частици на
веществата: атоми, молекули и йони
• различава атоми, молекули и йони по техни
характеристики

йони

26. Химичен
елемент. Прости
и сложни
вещества.

НЗ

• определя химичния елемент като атоми и йони с
еднакъв брой протони в ядрото
• различава по описание на състава, по схеми
и модели прости и сложни вещества (химични
съединения)

химичен
елемент
просто
вещество
сложно
вещество
(химично
съединение)

30

31

14

27. Състав
и строеж на
веществата

16с
I/4/

11с
ХII/1/

28. Видове
вещества
и градивни
частици

НЗ

• описва веществата като изградени от атоми,
йони и молекули

РЗ • владее основни знания и умения, свързани с
(ПД) видовете вещества и градивни частици

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• извлича информация от мисловни карти, графични изображения и
таблици
• обобщава и систематизира основните факти и закономерности,
изучавани в раздела
• подрежда и структурира в таблица знанията си
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието в учебния час и
изпълнението на проектната
задача

• решава тестови задачи
• използва получените знания и придобити умения
• самооценява знанията си
• работи с учебника

текущо оценяване – писмена
проверка с оценка
*Оценяването е по
критерий, който е определен
предварително и е разяснен на
учениците

• извлича информация от модели и схеми
• сравнява и разграничава градивни частици
• организира информация в таблица
• изразява образуване на частици със схема
• моделира градивни частици
• работи в екип
• обобщава, систематизира, споделя резултати
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
дейностите в часа, оценка
на продукти от практическа
домашна работа

• описва състава на веществата, според вида на частиците
• сравнява, разграничава, класифицира веществата по елементен
състав
• работи в екип
• обобщава, систематизира и споделя резултати
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

• наблюдава образци от вещества с различен строеж
• извлича информация от модели и схеми
• сравнява и разграничава състава на веществата по атомите на
елементите, които ги изграждат
• сравнява и разграничава строежа на веществата по градивните им
частици
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

• извлича информация от модели и схеми
• сравнява и разграничава градивни частици и вещества
• организира информация в таблица
• моделира градивни частици
• работи в екип
• обобщава, систематизира, споделя резултати
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

15

(1)

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа
(2а)

(2б)

32

33

17с
II/1/

34

12с
ХII/2/

35

36

37

16

Тема на
урочната
единица
(3)

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

НЗ

• описва промени на веществата, свързани със
запазването на веществата
• описва физични свойства на веществата

30. Химични
промени на
веществата.
Химични
реакции

НЗ

• описва промени на веществата, свързани с
превръщането им в други вещества
• свързва химичните реакции с превръщане на
едни вещества в други, при което химичните
елементи се запазват
• определя изходни вещества и продукти на
реакция, означена с думи или с модел
• прилага закона за запазване масата на
веществата при химични реакции
• записва с думи и представя със схеми химични
реакции по дадено описание.

химичен
процес

• изброява признаци и условия за протичане на
химичните процеси

признаци
и условия
на химични
реакции

31. Условия
и признаци за
протичане на
химични реакции

33. Химични
свойства

13с
ХII/2/

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

29. Физични
промени на
веществата.
Физични
свойства.

32. Физични
и химични
промени на
веществата

18с
II/2/

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

34. Изследване
на химични
свойства на
вещества

НЗ

изходни
вещества
продукти на
реакцията
схема на
реакцията

ЛУ • извършва наблюдения на обекти и явления в
(ПД) природата и в учебната лаборатория
• извършва експерименти по дадена инструкция
за изследване на вещества и процеси
• спазва правила за безопасна работа с вещества,
лабораторни съдове, прибори и уреди

НЗ

• описва словесно и с модели характерни
химични свойства на веществата.

ЛУ • извършва експерименти по дадена инструкция
(ПД) за изследване на вещества и процеси
• спазва правила за безопасна работа с вещества,
лабораторни съдове, прибори и уреди.

химични
свойства

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• участва в беседа и описва
наблюдения от жизнения си опит
• борави с модели, макети, снимки на изучавани обекти и процеси
• работи самостоятелно и в екип, с работната тетрадка и с учебника
• решава задачи
• отговаря на въпроси обосновавано
• прави изводи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка,
оценка на участието и
дейностите в учебния час

• наблюдава и обсъжда конкретни примери на химични промени
• извлича информация от модели и схеми
• сравнява и разграничава физични от химични промени, изходни
вещества от продукти на реакция
• записва с думи и представя със схеми химични реакции по дадено
описание
• решава задачи, свързани с прилагане на закона за запазване масата
на веществата при химични реакции
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка,
оценка на участието и
дейностите в учебния час

• наблюдава и обсъжда на конкретни примери на признаци и условия
на химични реакции
• сравнява и разграничава признаци от условия за протичане на
реакция
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка,
оценка на участието и
дейностите в учебния час

• участва в планирането на изследването
• следва последователност от процедури
• прави наблюдения и опити
• анализира характеристиките на явленията
• записва и подрежда получените резултати в таблица
• сравнява получените резултати
• прави изводи
• работи в екип и споделя резултати и изводи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
оценяване на експериментална
работа и практически умения

• наблюдава демонстрация на свойства на различни вещества извлича информация от опитите, модели и схеми
• сравнява и разграничава химичните свойства на различни вещества
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

• участва в планирането на изследването
• следва последователност от процедури
• прави наблюдения и опити
• анализира характеристиките на явленията
• подрежда и записва получените резултати в таблица и ги сравнява
• прави изводи
• работи в екип и споделя резултати и изводи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
оценяване на експериментална
работа и практически умения

17

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа

(1)

(2а)

38

19 с.
II/3/

(2б)

39

40

41

14с
I/2/

20с
II/4/

42

43

18

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

35. Вещества –
видове, строеж,
свойства

О

• владее основни знания и умения свързани със:
състава, строежа и свойствата на веществата

36. Кислород.
Свойства на
кислорода

НЗ

• описва състояние и характерни физични и
химични свойства на кислорода.
• описва словесно и с модели характерни
свойства на кислорода. • определя процеса
горене като взаимодействие на веществата с
кислорода, съпроводено с отделяне на топлина и
светлина

горене

37. Химично
съединяване.
Оксиди

НЗ

• разпознава по описание и по модел реакции на
химично съединяване
• определя оксидите, според техния състав
• разпознава някои оксиди като замърсители
на околната среда (серен диоксид, въглероден
оксид, въглероден диоксид)

химично
съединяване

38. Получаване
на кислород.
Химично
разлагане

НЗ

• изброява по-важни методи за получаване на
кислород − въздух, от вода, водороден пероксид,
калиев перманганат
• разпознава по описание и по модел реакции на
химично разлагане.

химично
разлагане

Тема на
урочната
единица
(3)

39. Получаване
и изследване
свойства на
кислорода

15с
I/3/

40. Водород.
Получаване
и свойства на
водорода

ЛУ • извършва експерименти по дадена инструкция
(ПД) за изследване на вещества и процеси.
• спазва правила за безопасна работа с вещества,
лабораторни съдове, прибори и уреди
• извлича информация от химични експерименти
и описва опитни резултати и изводи в протокол
по образец

НЗ

• описва състояние и характерни физични и
химични свойства на водорода
• описва по-важни методи за получаване на
водород
• описва словесно и с модели характерни
свойства на водородa

оксиди

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• извлича информация от модели и схеми
• сравнява и разграничава веществата по състав и строеж
• организира информация в таблица
• работи в екип
• обобщава, систематизира, споделя резултати
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

• наблюдава демонстрация на свойства на кислорода
• извлича информация от опитите, модели и схеми
• сравнява и разграничава характерните химични свойства на
кислорода, от тези на други вещества
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

• извлича информация от модели и схеми
• сравнява и разграничава вида и броя на веществата, участващи в
химична реакция
• организира информация в таблица
• моделира градивни частици
• работи в екип
• обобщава, систематизира, споделя резултати
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

• наблюдава демонстрация на получаване кислорода
• извлича информация от опитите, модели и схеми
• сравнява и разграничава характерните особености на реакциите на
химично разлагане
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

• участва в планирането на изследването
• следва последователност от процедури
• прави наблюдения и опити
• анализира характеристиките на явленията
-подрежда и записва получените резултати в таблица
• сравнява получените резултати
• прави изводи
• работи в екип и споделя резултати и изводи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
оценяване на експериментална
работа и практически умения.

• наблюдава демонстрация на получаването и свойствата на водорода
• извлича информация от опитите, модели и схеми
• сравнява и разграничава характерните химични свойства на
водорода, от тези на други вещества
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час
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I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа

(1)

(2а)

44

21с
III/1/

(2б)

45

46

47

16с
I/4/

22с
III/2/

20

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

41. Видове
химични реакции

НЗ

• разпознава видове химични процеси по броя
на изходните вещества и на продуктите на
реакцията (химично съединяване и химично
разлагане)
• дава примери за химични процеси, протичащи
с отделяне или с поглъщане на топлина и за
процеси, протичащи с различна скорост
• описва качествено скоростта на химичните
процеси

42. Желязо.
Свойства на
желязото

НЗ

• описва състояние и характерни физични
и химични свойства на желязото (цвят,
блясък, твърдост, електропроводимост,
топлопроводност, корозия, взаимодействие с
разредена солна киселина)
• описва словесно и с модели характерни
свойства на желязото

Тема на
урочната
единица
(3)

43. Изследване
ЛУ • извършва експерименти по дадена инструкция
на свойствата на (ПД) за изследване на вещества и процеси
желязото
• извлича информация от химични експерименти
и описва опитни резултати и изводи в протокол
по образец
• предпазва себе си и околните при изпълнението
на химичен експеримент, спазвайки правилата за
безопасна работа
44. Сравняване
свойствата
на желязото,
кислорода и
водорода

48

49

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

17с
II/1/

РЗ • описва и сравнява свойства и получаване на
(ПД) веществата кислород, водород и желязо
• описва и разпознава видовете химични реакции
– съединяване и разлагане

45. Веществата
в природата и в
практиката.

НЗ

• свързва приложението на веществата с техни
свойства
• илюстрира с примери практическо приложение
на чугуна и на стоманата
• извлича информация от различни източници
за горива, използвани в практиката, обсъжда
екологични проблеми, свързани с тях
• дава примери за прости вещества и химични
съединения от практиката

46. Химични
реакции в
природата и в
практиката.

НЗ

• описва процеси, които протичат в природата и в
практиката: горене, дишане, корозия

чугун
стомана

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• наблюдава и обсъжда на конкретни примери на химични реакции
• извлича информация от модели и схеми
• сравнява и разграничава видовете химични реакции
• записва с думи и представя със схеми химични реакции по дадено
описание
• решава задачи, свързани с типовете химични реакции
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

• наблюдава демонстрация на свойства на желязото
• извлича информация от опитите, модели и схеми
• записва с думи и представя със схеми химични реакции
• сравнява и разграничава характерните химични свойства на
желязото, от тези на други вещества
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка,
оценка на участието и
дейностите в учебния час

• участва в планирането на изследването
• следва последователност от процедури
• прави наблюдения и опити
• анализира характеристиките на явленията
• подрежда и записва получените резултати в таблица и ги сравнява
• прави изводи
• работи в екип и споделя резултати и изводи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
оценка на експериментална
работа и практически умения

• извлича информация от модели и схеми
• сравнява и разграничава свойствата на изучените вещества и вида на
химичните реакции
• записва с думи и представя със схеми химични реакции
• решава задачи
• обобщава и систематизира резултати
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час

• участва в беседа и описва различни наблюдения от жизнения си опит
• използва модели, макети, снимки на изучавани обекти и процеси
• записва с думи и представя със схеми химични реакции
• работи с учебника и работната тетрадка самостоятелно и в екип
• решава задачи и отговаря на въпроси
• обосновава отговорите си
• прави изводи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка,
оценка на участието и
дейностите в учебния час

• участва в беседа и описва различни наблюдения от жизнения си опит
• използва модели, макети, снимки на изучавани обекти и процеси
• работи самостоятелно и в екип
• решава задачи и отговаря на въпроси
• обосновава отговорите си
• прави изводи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час
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I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа

(1)

(2а)

50

23с
III/3/

(2б)

51

52

18с
II/2/

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

47. Опазване на
околната среда

НЗ

• подбира примери за вещества – замърсители на
околната среда
• описва въздействието им върху околната среда
и здравето на човека
• оценява дейности за опазване на околната среда
• определя серен диоксид, въглероден оксид,
въглероден диоксид като замърсители на
околната среда
• свързва замърсители на въздуха с конкретни
екологични проблеми (киселинен дъжд, парников
ефект, озонова „дупка“)
• коментира ролята на човешката дейност
за замърсяване на околната среда, както и
отговорността на хората за нейното опазване и
съхраняване

48. Вещества
и химични
реакции.

О

• владее основни знания и умения свързани
със: състава и строежа на веществата; типовете
химични реакции; свойствата на изучените
вещества; приложението на вешествата и
химичните реакции в практиката и екологични
проблеми, произтичащи от това

• Вещества и
химични реакции
(същност,
видове,
значение)

К

• показва знания и умения, свързани с очакваните
резултати на раздела „Вещества и химични
реакции” по човекът и природата в 6. клас

Тема на
урочната
единица
(3)

СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ НА ОРГАНИЗМИТЕ
53

22

24с
III/4/

49. Движение
на веществата
в растенията.
Проводяща
система

НЗ

• описва обмяната на газове и течности
между растенията и околната среда
• назовава органите, които осъществяват
движение на приети вещества и продукти от
жизнената дейност в растителния организъм
• проследява по схема движението на
вещества в растителния организъм
• оценява значението на проводящата
система за единството на обменните процеси
(хранене, дишане, отделяне) в растителния
организъм
• дефинира проводяща система на
растенията
• сравнява ликови и дървесинни цеви, по
веществата, които се придвижват в тях

проводяща
система

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• разглежда екологичните проблеми в личен план
• акцентира върху разбирането, отношението и опазването на
природата; консумацията на материали и енергия; замърсителите,
рисковете от тях и мерките за безопасност
• обсъжда и оценява поставени глобални проблеми, свързани с
енергийната и суровинна криза, въздействието върху и промените в
околната среда и устойчивото развитие
• взема решение в конкретни ситуации за предпазване на здравето си
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и дейностите в
учебния час,
оценяване на представени
презентации и постери

• извлича информация от мисловни карти, графични изображения и
таблици
• обобщава и систематизира основните факти и закономерности,
изучавани в раздела
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване –
устна проверка, оценка на
участието и изпълнението на
дейностите в учебния час

• решава тестови задачи
• работи с учебника

текущо оценяване – писмена
проверка с оценка.
*Оценяването е по
критерий, който е определен
предварително и е разяснен на
учениците.

• участва в беседа и актуализира
знанията си за обмяната на веществата при растенията
• участва в беседа и изяснява ролята
на транспорта на веществата за растенията
• работи с модели и схеми на
проводяща система на растенията
• сравнява проводящите цеви по
веществата, които провеждат и посоката на транспорта
• усвоява умения за извличане на
информация от фигури, схеми и модели
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване - устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

Учителят
може
предварително
да заложи
опита от
рубриката
„Направете
у дома“ и да
демонстрира резултата
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(1)

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа
(2а)

54

(2б)
19с
II/3/

55

56

57

24

25с
IV/1/

20с
II/4/

Тема на
урочната
единица
(3)

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

50. Движение
на веществата
в животинския
организъм.
Кръвоносна
система

НЗ

• описва обмяната на газове между
кръвоносна
животните и околната среда; устройството на
система
кръвоносната система; кръвоносните съдове
артерии, вени, капиляри; сърцето и кръговете на
кръвообращение при риби, птици и бозайници
• назовава органите, които осъществяват
обмяната на газовете в животинските организми;
веществата, които се траспортират в организмите
на животните
• проследява по схема движението на
вещества в кръвоносната система; движението
кръвта по кръговете на кръвообращение
• дефинира кръвоносна система при
животните
• сравнява по функция артерии, вени,
капиляри, кръвообращението при риби, птици и
бозайници
• оценява значението на кръвта и
кръвоносната система за единството на
обменните процеси (хранене, дишане, отделяне)
в организма на животните

51. Дразнимост
и движения при
растенията

НЗ

• дефинира дразнимост, като основно
свойство на всички организми; проявите на
движение при растенията
• описва дразнители за растенията,
растителни движения
• илюстрира с примери различни видове
растителни движения, в зависимост от
дразнителя
• оценява значението на растителните
движения за приспособяването на растенията
към промените на околната среда

дразнимост
движение

52. Дразнимост
при животните.
Нервна система

НЗ

• дефинира нервна система при
животните
• описва функциите на нервните клетки
• назовава дразнители за животинските
организми, части на нервната клетка, типовете
нервна система
• означава на схема органи на нервната
система

нервна
система

53. Движение
при животните.
Опорнодвигателна
система

НЗ

• дефинира опорно-двигателна система
• илюстрира с примери различни видове
движения на животните
• назовава специализирани органи за
движение – кожно-мускулна торба, мускулест
крак, начленени крайници
• изброява и означава на схема органи
на опорно-двигателната система при животните
• проследява на схема връзката между
нервната и опорно-двигателна система

опорнодвигателна
система

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• участва в беседа и актуализира
знанията си за обмяната на веществата при животните
• участва в беседа и изяснява ролята на кръвта
• работи с модели и схеми на кръвоносната система и процеса
кръвообращение
• сравнява артериите, вените и
капилярите по дадени критерии
• сравнява кръвообращението и
устройството на кръвоносната система при безгръбначни и гръбначни
животни, при риби, птици и бозайници
• участва в беседа и изяснява ролята
на кръвообращението за единството на организма
• усвоява умения за извличане на
информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване -устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

Залага
опита от
рубриката
„Направете
у дома“ в
урок 51,
стр. 116 за
следващия
час

• участва в беседа за изясняване на
свойството дразнимост
• участва в беседа за изясняване
въздействието на различни дразнители върху растенията
• участва в беседа за изясняване
значението на движенията за растенията
• усвоява умения за извличане на
информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

• участва в беседа и актуализира
знанията си за дразнимост и движения при растенията
• участва в беседа за изясняване
устройството на нервната клетка и нервната система
• усвоява умения за извличане на
информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

• участва в беседа и актуализира
знанията си за дразнимост и движение при животните
• участва в беседа за изясняване на
устройството на опорно-двигателната система и нейните части
• усвоява умения за извличане на информация от фигури и схеми
• сравнява опората на тялото и
двигателната система при безгръбначни и гръбначни животни
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

25

(1)
58

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

Тема на
урочната
единица

(2б)

(3)

21с
III/1/

54. Същност
и значение на
размножаването.
Видове
размножаване

НЗ

• дефинира полови клетки; оплождане
размножаване
размножаване и значението му за живота на
полови клетки
Земята
оплождане
• назовава и описва различни форми на
безполово размножаване при растения и животни
• описва полови клетки и процеса
оплождане

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа
(2а)

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

59

26с
IV/2/

55.
Размножаване на
растенията

НЗ

• назовава и илюстрира с примери
вегетативно размножаване при растенията;
размножаване чрез спори при мъхове и папрати
• описва устройството на цвета
функциите на тичинките и семепъпките
• назовава и разпознава на изображение или
модел цветните части
• описва процесите опрашване и
оплождане при растенията

60

22с
III/2/

56.
Размножаване
на животните

НЗ

• описва устройството на мъжката и
женска полова система, яйцеклетки и
сперматозоиди
• назовава и илюстрира с примери
безполово размножаване при животните,
видовете оплождане
• назовава функциите на половите органи –
яйчници и семенници

57. Растеж и
развитие на
растенията

НЗ

• дефинира процесите растеж и развитие
• описва растежът и развитието при
растенията; устройство на семе
• разпознава на изображение или модел частите
на семето
• илюстрира с примери етапи от развитието
на растенията, групи растения според
продължителността на развитието им
• сравнява процесите растеж и развитие
при растенията

растеж
развитие

58. Растеж и
развитие на
животните

НЗ

• описва растежът и развитието при
животните
• назовава в последователност
основни етапи от развитието на животните
• разпознава на изображение двата вида развитие
при животните
• илюстрира с примери основни етапи от
развитието на животните, пряко и непряко
развитие
• сравнява пряко и непряко развитие при
животните

зародишно
развитие
следзародишно
развитие

61

62

26

27с
IV/3/

23с
III/3/

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• участва в беседа за изясняване
същността и значението на процеса размножаване за организмите и за
живота на Земята
• наблюдава изображения в учебника
и/или табла, фотоси
• участва в беседа за изясняване
значението на половото размножаване
• усвоява умения за извличане на информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка
• участва в беседа за изясняване
безполовото размножаване на растенията
• привежда примери от практиката
за различни форми на вегетативно размножаване
• участва в беседа за изяснаване на
процеса опрашване и дава примери
• усвоява уменя за извличане на
информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка
• участва в беседа и актуализира
знанията си за безполовото и половото размножаване
• участва в беседа за изясняване
устройството на мъжка и женска полова система; яйцеклетки и
сперматозоиди
• сравнява външно и вътрешно
оплождане
• усвоява умения за извличане на
информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка
• участва в беседа за изясняване на процесите растеж и развитие
• наблюдава и изучава устройството на семе
• участва в беседа за изясняване на процесите покълване и поникване
• проследява по изображения етапи
от развитието на растения с различна продължителност на живот
• усвоява умения за извличане на информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

• участва в беседа за актуализиране
на знанията за процесите растеж и развитие на растенията
• участва в беседа за изясняване
етапите от индивидуалното развитие на животните
• участва в беседа за изясняване на
пряко и непряко следзародишно развитие
• проследява, сравнява и разпознава
по изображение пряко и непряко следзародишно развитие на животни
• усвоява умения за извличане на
информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

Залага
опита от
рубриката
„Направете у
дома“, урок
57, стр 129
за следващия час

текущо оценяване – устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

27

(1)

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа
(2а)

(2б)

63

64/
65

28

Тема на
урочната
единица
(3)
59. Движение
на вещества в
организмите

28с
IV/4/

24с
III/4/

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

О

• назовава органи и системи, които
осъществяват движение на вещества в
растителните и животинските организми; органи
за размножаване при растенията и животните;
основни етапи в развитието на растения и
животни в последователност
• описва и проследява движението на
вещества в растителни и животински организми
• проследява по схема връзката между
нервната и опорно-двигателната система
• описва процеса размножаване при
растенията и животните; полови клетки и
процеса оплождане
• оценява значението на транспортната
система за единството на процесите хранене,
дишане и отделяне в многоклетъчните организми
• дефинира дразнимост и
движение; размножаване, растеж, развитие
• илюстрира с примери движения при
растения и животни; основни етапи в развитието
на растения, пряко и непряко развитие при
животни
• изброява и означава на схема
органи от нервната и опорно-двигателната
система при животните
• сравнява движенията при растенията и
животните; процесите растеж, развитие и
размножаване при растения и
животни; безполово и полово размножаване по
зададени критерии
• определя значението на
размножаването за живота на Земята

60/61. Екскурзия
Е
• наблюдава организми в естествената им среда
в природата
(ПД) на живот
• открива прояви на дразнимост, етапи от
растежа, развитието и размножаването на
растения и животни
• описва видове движения при различни
организми
• изяснява връзката между условията на средата
за живот и протичането на основни жизнени
процеси на организмите

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• систематизира и обобщава знанията
си за устройството и функционирането на проводящата система на
растенията, кръвоносната, нервната, опорно-двигателната и половата
система на животните
• систематизира и обобщава знанията
си за:
– движението на веществата в организмите
– основните жизнени процеси движение, растеж, развитие и
размножаване
– регулацията на процесите в организма и връзката му с околната
среда
• сравнява движенията при
растенията и животните; процесите растеж, развитие и размножаване
при растения и животни; безполово и полово размножаване по
зададени критерии
• участва в беседа
• отговаря на въпроси и решава
задачи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка,
оценка на работата по
задачите в учебната тетрадка

• наблюдава организми и местообитанията им
• разпознава растения и животни
• открива и описва взаимодействия между организми
• открива и описва връзки между организми и средата им за живот
• описва наблюденията си, попълвайки таблици
• групира организми по зададени критерии
• работи в екип по предварително възложена задача
• попълва работни листове

текущо оценяване –
оценка на работата в екип;
оценка на представени
презентации и постери

29

(1)
66

30

29с
V/1/

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

62. Кръвоносна
система.
Кръвообращение

НЗ

• назовава органите на кръвоносната система
• разпознава и означава на изображение или
модел органите на кръвоносната система
• описва устройството и функциите на сърцето и
кръвоносните съдове
• назовава съставките на кръвта и трите вида
кръвни клетки
• определя значението на кръвта като преносител
на вещества и привежда примери
• проследява по схема движението на кръвта в
двата кръга на кръвообращение
• изяснява значението на кръвообращението
• сравнява кръвоносната система и
кръвообращението на животните и човека

63. Здравни
познания и
хигиена на
кръвоносната
система

ПД

• изброява фактори, които влияят благоприятно,
и такива, които влияят неблагоприятно върху
кръвоносната система
• доказва вредното влияние на алкохола,
тютюнопушенето и наднорменото тегло върху
сърцето и кръвоносните съдове
• аргументира необходимостта от спазване
на хигиенни правила и съвети за укрепване и
превенция на кръвоносната система
• изброява доводи за това, че здравето на човека
и дейността на кръвоносната му система до
голяма степен зависят от самия него
• изброява последователност от правила за
долекарска помощ при кръвотечения
• усвоява знания и умения за даване на първа
помощ при кръвотечения

64. Нервна
система

НЗ

• назовава органите на нервната система
• разпознава и означава на изображение или
модел органите на нервната система
• описва устройството и функциите на мозъка и
нервите
• изяснява значението на нервната система за
осигуряване единството на организма и връзката
му с околната среда
• проследява по схема механизма на ответните
реакции на организма при действието на
дразнения
• сравнява нервната система на животните и
човека

(2б)

(3)

25с
IV/1/

67

68

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Тема на
урочната
единица

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа
(2а)

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

26 с.
IV/2/

кръв
кръвообращение

главен мозък;
гръбначен
мозък;
нерви

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• участва в беседа и актуализира знанията си за кръвоносните съдове,
сърцето и кръвообращението при животните
• участва в беседа и изяснява ролята на кръвта
• работи с модели и схеми на кръвоносната система и процеса
кръвообращение
• сравнява артериите, вените и капилярите по дадени критерии
• сравнява видовете кръвни клетки по функция
• усвоява умения за извличане на информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка

• извлича информация от фигурите и двете таблици в учебника
• обсъжда и дискутира влиянието на различни фактори върху
кръвоносната система
• търси допълнителна информация от различни източници
• подготвя се самостоятелно или работи в екип, изготвяйки постер или
презентация
• представя проекта си, усвоявайки умения за публична изява
• прави самооценка на начина си на живот, като сравнява хигиенните
правила и съвети с поведението си
• участва в ролеви игри
• изпълнява предварително задачата от рубриката Направете у дома,
представя и анализира резултатите

текущо оценяване (индивидуално и/или
групово),
устно,
оценяване на представени
презентации и постери.

• участва в беседа и актуализира знанията си за нервната система на
текущо оценяване – устна
животните
проверка с оценка
• участва в беседа за изясняване значението на нервната система
• без да използва понятието рефлексна дъга назовава петте й елемента
и обяснява дейността им
• сравнява главния и гръбначния мозък по дадени критерии
• усвоява умения за извличане на информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

31

(1)

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа
(2а)

(2б)

69

70

71

32

27с
IV/3/

30с
V/2/

Тема на
урочната
единица
(3)

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

65. Здравни
ПД
познания и
хигиена на
нервната система

• изброява фактори, които влияят благоприятно,
и такива, които влияят неблагоприятно върху
нервната система
• доказва вредното влияние на продължителния
стрес, умствената преумора, шума, алкохола и
наркотиците върху нервната система
• аргументира необходимостта от спазване
на хигиенни правила и съвети за укрепване и
превенция на нервната система
• изброява доводи за това, че здравето на човека
и дейността на нервната му система до голяма
степен зависят от самия него
• усвоява знания и умения за даване на първа
помощ в критични състояния

66. Опорнодвигателна
система

НЗ

• изяснява значението на процеса движение
• назовава частите на опорно-двигателната
система
• описва устройството и функциите на скелета и
мускулите
• разпознава и означава на изображение или
модел групи кости и мускули
• назовава видовете кости според формата им и
илюстрира с примери
• назовава видовете свързване на костите и
илюстрира с примери
• изяснява значението на различното свързване
на костите
• изброява групите мускули според
местоположението им и изяснява дейността им
• изяснява връзката кости – скелетни мускули
• сравнява опорно-двигателната система на
гръбначните животни и човека

67. Здравни
познания
и хигиена
на опорнодвигателната
система

ПД

• изброява фактори, които влияят благоприятно,
и такива, които влияят неблагоприятно върху
опорно-двигателната система
• доказва вредното влияние на нездравословното
хранене, обездвижването и неправилната стойка
на тялото върху скелета и мускулите
• оценява значението на двигателния режим
за нормалното функциониране на опорнодвигателната система
• аргументира необходимостта от спазване
на хигиенни правила и съвети за укрепване и
превенция на опорно-двигателната система
• изброява доводи за това, че здравето на човека
и дейността на опорно-двигателната му система
до голяма степен зависят от самия него
• изброява увреждания на опорно-двигателната
система и правила за долекарска помощ
• усвоява знания и умения за даване на първа
помощ при травми

кости
мускули

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• извлича информация от фигурите и двете таблици в учебника
• обсъжда и дискутира влиянието на различни фактори върху
нервната система
• търси допълнителна информация от различни източници
• подготвя се самостоятелно или работи в екип, изготвяйки постер или
презентация
• представя проекта си, усвоявайки умения за публична изява
• прави самооценка на начина си на живот, като сравнява хигиенните
правила и съвети с поведението си
• участва в ролеви игри

текущо оценяване
-(индивидуално и/или
групово),
устно,
оценяване на представени
презентации и постери

• участва в беседа и актуализира знанията си за опорно-двигателната текущо оценяване – устна
система на гръбначните животни
проверка с оценка
• участва в беседа за изясняване значението на скелета и мускулите
• усвоява умения за извличане на информация от фигури и схеми
• сравнява костите на долните и горните крайници по дадени критерии
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

• извлича информация от фигурите и двете таблици в учебника
• обсъжда и дискутира влиянието на различни фактори върху опорнодвигателната система
• търси допълнителна информация от различни източници
• подготвя се самостоятелно или работи в екип, изготвяйки постер или
презентация
• представя проекта си, усвоявайки умения за публична изява
• прави самооценка на начина си на живот, като сравнява хигиенните
правила и съвети с поведението си
• участва в ролеви игри

текущо оценяване –
(индивидуално и/или
групово),
устно,
оценяване на представени
презентации и постери

33

(1)

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа
(2а)

72

(2б)
28с
IV/4/

73

74

34

Тема на
урочната
единица
(3)
68. Полова
система

69. Растеж и
развитие на
човека

32с
V/4/

31с
V/3/

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

НЗ

• назовава физическите промени, които
настъпват по време на пубертета
• назовава мъжките и женските полови органи
• изброява функциите на органите на мъжката и
на женската полова система
• изяснява значението на половата система
• разпознава и означава на изображение или
модел органите на мъжката и на женската полова
система
• назовава и означава мъжки и женски полови
клетки
• дефинира процесите менструация и оплождане
• сравнява половата система на гръбначните
животни и човека

мъжка полова
система

НЗ

70. Здравни
ПД
познания и
хигиена на
половата система

• назовава етапите на индивидуалното развитие
на човека
• назовава органите, в които се извършва
оплождането и зародишното развитие на човека
• дефинира зародишно и следзародишно развитие
• описва промените, които настъпват по време на
зародишното развитие
• назовава стадиите и етапите на
следзародишното развитие
• сравнява растежа и развитието на гръбначните
животни и човека

• изброява фактори, които влияят
неблагоприятно върху половата система
• доказва вредата от злоупотребата с алкохол,
тютюнопушенето, наркотиците и аборта
• изброява профилактични мерки, които
предпазват от болести, предавани по полов път
• изброява профилактични мерки, които
предпазват от нежелана бременност
• изяснява кое сексуално поведение е рисково
• оценява отговорността и риска за здравето на
израстващия организъм при ранни сексуални
контакти
• аргументира необходимостта от спазване на
хигиенни правила и съвети за превенция на
половата система
• изброява доводи за това, че здравето на човека
и дейността на половата му система до голяма
степен зависят от самия него

женска
полова
система

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• участва в беседа и актуализира знанията си за половата система на
гръбначните животни
• участва в беседа за изясняване значението на половата система
• сравнява мъжка и женска полова система по дадени критерии
• усвоява умения за извличане на информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка

• участва в беседа и актуализира знанията си за растежа и развитието
на гръбначните животни
• сравнява зародиши на различна възраст по дадени критерии
• усвоява умения за извличане на информация от фигури и схеми
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка

• извлича информация от фигурите и таблицата в учебника;
• обсъжда и дискутира влиянието на различни фактори върху
половата система
• участва в беседа и отговаря на въпроси
• търси допълнителна информация от различни източници
• подготвя се самостоятелно или работи в екип, изготвяйки постер или
презентация
• представя проекта си, усвоявайки умения за публична изява
• прави самооценка на начина си на живот, като сравнява хигиенните
правила и съвети с поведението си
• участва в ролеви игри

текущо оценяване (индивидуално и/или
групово),
устно,
оценяване на представени
презентации и постери
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(1)

I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа
(2а)

75

76

32с
V/4/

32с
V/4/

77

78

79

36

(2б)

Тема на
урочната
единица
(3)
71. Движение
на вещества
в човешкия
организъм.
Жизнени
процеси при
човека

72. Как да
опазваме
здравето си

33с
VI/1

33с
VI/1

34с
VI/2/

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

О

• групира органи според принадлежността им
към определена система
• затвърдява знанията си за устройството и
функциите на кръвоносната, нервната, опорнодвигателната и половата система на човека
• изяснява съгласуваната дейност на органите в
човешкото тяло и ръководната роля на нервната
система

С
• обобщава наученото за здравословния начин на
(ПД) живот
• доказва благотворното въздействие на
пълноценното хранене, спортуването и
спазването на дневен режим за укрепване
здравето на човека
• изброява доводи за това, че здравето на човека
и дейността на органите му до голяма степен
зависят от самия него

•Жизнени
процеси при
многоклетъчните
организми и
човека

К

• показва знания и умения, свързани с
очакваните резултати за жизнените процеси при
многоклетъчните организми и човека

ИЗХОДНО
РАВНИЩЕ –
ТЕСТ

К

• показва знания и умения, свързани с очакваните
резултати по човекът и природата в 6. клас

73. Движението
– основно
свойство на
материята

О

• привежда примери за различни видове
движения в неживата и живата природа
• описва и илюстрира с примери
значението на движението в природата
• аргументира твърдението за единството
на неживата и живата природа

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• систематизира и обобщава знанията си за устройството и
текущо оценяване – устна
функционирането на кръвоносната, нервната, опорно-двигателната и проверка с оценка
половата система на човека
• систематизира и обобщава знанията си за:
– движението на веществата в човешкия организъм
– основните жизнени процеси движение, растеж, развитие и
размножаване
– егулацията на процесите в организма и връзката му с околната среда
• участва в беседа
• отговаря на въпроси и решава задачи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка
• търси допълнителна информация от различни източници
• подготвя се самостоятелно или работи в екип, изготвяйки постер или
презентация
• представя проекта си, усвоявайки умения за публична изява
• участва в беседа и дискутира какво значи отговорно отношение към
здравето
• прави самооценка на начина си на живот, като отговаря на въпроси

текущо оценяване (индивидуално и/или
групово),
устно,
оценяване на представени
презентации и постери

• решава тестови задачи
• работи с учебника

текущо оценяване – писмена
проверка с оценка,
*Оценяването е по
критерий, който е определен
предварително и е разяснен на
учениците.

• решава тестови задачи

писмено диагностично
оценяване – тест за установяване на изходното равнище

По преценка
на учителя
изходящата
диагностика
може да се
проведе и
след урок
№ 73

• систематизира и обобщава знанията
си за различните видове движения в неживата и живата природа
• привежда примери за различни
видове движения в неживата и живата природа
• участва в беседа
• отговаря на въпроси и решава
задачи
• привежда аргументи
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване – устна
проверка с оценка;
оценка на работата по
задачите в учебника и
учебната тетрадка

Възлага и
разпределя
между
учениците
темите за
проектна
екипна или
индивидуална работа
за урок 74,
стр. 167 от
учебника
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I срок: I срок:
2 часа
3 часа
II срок: II срок:
3 часа
2 часа

(1)

(2а)

80

34с
VI/2/

38

(2б)

Тема на
урочната
единица
(3)
74. Човекът –
част от
природата

Урочна
единица за

№ по ред

Учебна седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(4)

(5)

(6)

С
• оценява себе си като част от живата
(ПД) природа
• илюстрира с примери взаимовръзката
природа – човек
• прогнозира резултати от въздействия
на човек върфу природата
• моделира възможности за хармонично
общуване с природата
• дискутира проблеми, свръзани с
опазването на природната среда и личната
отговорност на всеки човек
• съпоставя различни модели на
поведение в конкретни ситуации, свързани с
опазване на здравето и на природната среда и
предлага решения

Контекст и дейности на учениците
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• намира и проучва допълнителна
информация различни източници;
• подготвя се самостоятелно или
работи в екип, изготвяйки постер или презентация
• представя проекта си, усвоявайки
умения за публична изява
• участва в беседа и дискутира какво
е отговорно отношение към природата
• усвоява умения за участие в
дискусия
• прави оценка на поведението си в
конкретни ситуации, свързано с опазване на природната среда
• предлага решения за личен принос
към опазването на природната среда
• работи с учебника
• работи в учебната тетрадка

текущо оценяване (индивидуално и/или
групово),
устно,
оценяване на представени
презентации и постери
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III. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
1. Видове
движения

1

Видове движения
Вече знаете, че едно тяло се движи, когато изменя положението си спрямо околните тела. Ако не изменя положението си, то е в покой.

Вид на урока: за нови знания
Нови понятия: траектория, скорост (km/h, m/s), равномерно и неравномерно движение
Основна дидактическа
цел: Задълбочаване знанията
на учениците за движенията,
техните характеристики и разновидности.
Задачи (знания и умения
като очаквани резултати):
Учениците да могат да:
• описват движенията като
праволинейни и криволинейни в зависимост от
траекторията
• сравняват движенията по бързина, като ги характеризират с величината скорост
• разграничават. равномерни и неравномерни
движения, в зависимост от това дали скоростта остава постоянна или се променя.
• познават и използват символните означения
на величините път (s), скорост (v), време на движение (t) и техните мерни единици
• извличат информация от наблюдения, от графични изображения и таблици.
Методи на преподаване и учене: беседа,
практическа демонстрация и графично представяне на различни движения, наблюдение, работа с
учебника и с учебната тетрадка
Учебно-методически ресурси: учебник, мултимедийна презентация, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка
Методически насоки: От изученото в предходните класове и от житейския си опит учениците
вече имат изградена представа за движението, като
изменение на положението на дадено тяло спрямо
другите тела. Децата могат да описват движения на
различни тела от неживата и живата природа.
След актуализация на предходните знания, учителят пристъпва към въвеждането на понятието
траектория. Използват се подходящи примери,
при които траектрията е видима, но трябва да се
подчертае, че в повечето случаи тя е мислена линия.
В зависимост от траекторията движенията се

Траектория

Бързината на движението се характеризира с величината
скорост.
Скоростта се означава с v и се измерва в (m/s) или в (km/h).

Нека проследим движението на реактивен самолет (фиг. 1). При
преместването си по небето той описва линия, която можем да видим. Това е неговата траектория.

Фиг. 1. Траектория на реактивен
самолет

Скорост
Знаем, че движенията се различават по бързина. Автомобилът
се движи по-бързо от пешеходеца, а самолетът се движи по-бързо
от автомобила. Затова за едно и също време те изминават различен
път (фиг. 5).

Линията, която описва едно тяло при движението си, се нарича траектория.

Равномерни и неравномерни движения
Нека си представим, че наблюдаваме скоростомера на автомобил Фиг. 5. Движения с различна скорост
(фиг. 6). Уредът показва скоростта в различни моменти от време.
Потегляне

Праволинейни и криволинейни движения

Да сравним движенията на телата, изобразени на фиг. 2 и фиг. 3. По какво се различават техните траектории?
Траекторията на падащата ябълка е права
линия. Такова движение се нарича праволинейно.
нейно
Траекторията на летящата към баскетболния кош топка е крива линия. Нейното
дижение е криволинейно.
Фиг. 2. Траекторията
Посочете други примери за праволиней- на падащата ябълка
е права линия
ни и криволинейни движения.

Фиг. 3. Траекторията
на топката е крива
линия
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40

Път

Разгледайте фиг. 4, на която с различен цвят е изобразено движението на два камиона, пътуващи от София за Бургас. Единият се
отклонява през Варна да натовари стока. Вижда се, че двете траектории са с различна дължина.
Дължината на траекторията, измината
през времето на движение, се нарича
път.
Затова казваме, че камионите изминават
различни пътища.
Пътят се бележи с s и се измерва в метри (m), километри (km) и др.
Времето на движение се бележи с t. Основната единица за измерването му е секунда (s), но понякога е по-удобно да се измерва
в минути (min), часове (h) и др. (виж приложение 1).
Фиг. 4

Време,
min

0

Скорост,
0
km/h
Фиг. 6. Скоростомер на
автомобил

1

2

3

Равномерно движение
4

5

6

7

8

Спиране

9 10 11 12 13 14 15

10 20 30 40 50 50 50 50 50 50 40 30 20 10
скоростта
се увеличава

скоростта
остава постоянна

0

скоростта
намалява

Виждаме, че при потеглянето скоростта постепенно се увеличава. След това в определен интервал от време тя се запазва постоянна, а накрая постепенно намалява, докато автомобилът спре.
Движение, при което скоростта се променя с течение на времето, се нарича неравномерно.
Както при потеглянето, така и при спирането автомобилът се
движи неравномерно.
Движение, при което скоростта остава постоянна с течение
на времето, се нарича равномерно.
През междинния интервал между потеглянето и спирането движението на автомобила е равномерно. Опитайте се да посочите и
други примери за такова движение.

Помислете и отговорете
1. Какво по вид е движението на върха на часовниковата стрелка?
2. Каква е скоростта на тяло в състояние на покой?
3. На фиг. 7 са представени положенията на падащо топче през равни интервали от време. Определете вида на това движение.
Фиг. 7

Вече научихте
траектория
скорост (m/s, km/h)

 Траектория – мисле-

ната линия, описвана
от движещо се тяло.
– характеристика на бързината на движението.
 Видове движения:
• праволинейно – траекторията е права линия
• криволинейно – траекторията е крива линия
• равномерно – скоростта
е постоянна
• неравномерно – скоростта се променя (нараства
или намалява)

 Скорост
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разделят на праволинейни и криволинейни. На
учениците се дава възможност да посочват свои
примери за такива движения.
При изясняването на понятието път е добре да
се използва фиг. 4 на стр. 8 от учебника.
Тя илюстрира, че при различна дължина на траекториите изминатият път е различен.
Величината скорост се въвежда като характеристика на бързината на движението. Във връзка с
това се посочват добре познати примери от ежедневието – автомобилът се движи по-бързо от пешеходеца, а самолетът се движи по-бързо от автомобила. Телата имат различна скорост и затова за едно
и също време изминават различни пътища. Поясняват се и мерните единици за скорост (km/h, m/s).
След това на учениците се поставя задача да
сравнят скоростта на автомобил в три различни интервали от време, като използват данни от таблицата на стр. 9 в учебника. Става ясно, че в различните
интервали движението се извършва по различен
начин – с нарастваща, с постоянна и с намаляваща
скорост. Така се стига до определението за равномерно и неравномерно движение. Във всекидневния си опит децата са наблюдавали такива движения и могат да посочват и свои примери.
За осмисляне и затвърдяване на наученото е
добре в края на часа да се възложат за самостоятелно изпълнение зад. 4 и зад. 5 в учебната тетрадка.
Контрол: устно изпитване, работа в учебната
тетрадка

2. Пресмятане
на скорост, път
и време

2

Пресмятане на скорост, път и време
Как се пресмята скоростта
Скоростта показва какъв път изминава тялото за единица време.
За да определим скоростта на движещо се тяло, трябва да разделим пътя на времето, за което е изминат.

Решаване
на задачи

Вид на урока: за решаване на задачи

В този час

• Ще се научите да пресмя-

тате скорост, път и време
при равномерно движение.

Основна дидактическа
цел: Усвояване на умения за
решаване на задачи, свързани
с основните характеристики
на движението

ïúò
ñêîðîñò =
âðåìå
Като използваме буквените означения на пътя s и на времето t,
получаваме:
s
v= .
t
Задача 1. При преследване на плячка гепард изминава разстояние 2,5 km за 2 min. Определете скоростта
му в m/s и в km/h.
Решение:
Дадено:
s = 2,5 km, t = 2 min
Търси се:
v=?
За да определим скоростта в m/s, трябва да използваме формулата v = s , като предварително изразим пътя в метри, а
t
времето в секунди.
s = 2,5 km = 2,5.1000 m = 2500 m,
t = 2 min = 2.60 s = 120 s,
2500 m
s
= 20,8 m/s.
v= =
120 s
t
За да определим скоростта в km/h, трябва пътят да е в
километри, а времето да изразим в часове.
1
1
h=
h,
s = 2,5 km, t = 2 min = 2.
30
60
2, 5 km
s
= 75 km/h.
v= =
1
t
h
30
Полученият резултат показва, че гепардът може да постига
завидно голяма скорост.

Задачи (знания и умения
като очаквани резултати):
Учениците:
• познават количествените
зависимости между величините път (s), скорост (v) и време на движение (t)
• пресмятат скорост, път и време при равномерно движение на хора, животни и в транспорта
• преобразуват алгебрични изрази
• работят с подходящи мерни единици на величините, като при необходимост ги превръщат
• оформят добре структурирано и естетически
подредено решение на задачите
Единици за време:
секунда (1s)
минута (1 min), 1 min = 60 s
час (1 h), 1 h = 60 min = 3600 s
1 s = 1 min = 1 h
60
3600
1 min = 1 h
60

Единици за разстояние:

Единици за скорост:

метър (m)

метър в секунда (m/s)

километър (km)

километър в час (km/h)

1 km = 1000 m

1 km/h = 0,28 m/s

Методи на преподаване и учене: практическа
дейност
Учебно-методически ресурси: учебник, електронен вариант на учебника, учебна тетрадка
Методически насоки: Урокът предполага
осъществяване на междупредметна връзка с изученото по математика. Учениците вече са решавали задачи, свързани с движение и пресмятане на
скорост. Тук за първи път те прилагат формулите,
изразяващи количествените зависимости между
път (s), скорост (v) и време (t):

v=

s
t

s = vt

t=

s
v

Задача 2. Движейки се равномерно със скорост 5 km/h, пешеходец изминал разстоянието между две населени места за 30 мин. Какъв път е изминал пешеходецът?
Решение:
Дадено: v = 5 km/h, t = 30 min. Търси се: s = ?
Тъй като разстоянието между населените места се измерва в
километри, търсеният път също трябва да определим в километри. Това налага да преобразуваме времето на движение от
минути в часове.
1
1
t = 30 min = 30. h = h = 0,5 h
2
60
Като заместим във формулата за пътя, получаваме:
s = vt = 5 km/h.0,5 h = 2,5 km.
Следователно разстоянието между двете населени места
е 2,5 km.

Как се пресмята времето за движение
Времето можем да определим, като разделим изминатия път на
скоростта, т.е.
s
t= .
v
Задача 3. Разстоянието по въздух между два града е 3600 km.
За колко време самолет ще прелети това разстояние,
ако се движи със скорост 720 km/h?
Решение:
Дадено: s = 3600 km, v = 720 km/h. Търси се: t = ?
Заместваме във формулата за времето и получаваме:
s
t = = 3600 km = 5 h.
v
720 km/h

Нещо повече
• Гепардът е едно от
най-бързите животни – може
да достигне скорост 120 km/h.
За животните скоростта е от
голямо значение при търсенето на храна и спасяването им
от неприятели.
• В природата най-голяма
е скоростта на светлината –
300 000 km/s.
Скорости в природата
и техниката
Скорост
m/s
km/h
Охлюв
0,0015
Пешеходец
1,4
5
Велосипедист 4,2
15
Влак
20
72
Риба меч
38,9
140
Реактивен
250
900
самолет

Задачи за самостоятелно упражнение

Малък справочник
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Как се пресмята пътят
За да определим изминатия път, трябва да умножим скоростта
по времето, т.е.
s = vt.

Вече можете

1. Опишете как бихте могли да измерите скоростта на ходене
на ваш съученик, ако разполагате с рулетка и часовник.
2. Параход се движи равномерно със скорост 40 km/h. Какво
разстояние ще измине за 2 h 30 min?
3. За колко време ще се спусне парашутист от височина
2,4 km, ако скоростта му е 4 m/s?



да пресмятате скорост,
път и време при равномерно движение на
различни тела
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Под ръководството на учителя последователно
се решават трите примера от урока.
Преди да започне решаването на всяка от задачите се изисква учениците да запишат накратко
какво е известно от условието (Дадено:) и какво
трябва да се определи (Търси се:). След това се записва формулата, която ще се използва за намиране на търсената величина и чак след това се правят
числените пресмятания.
Учителят трябва да обърне специално внимание
на задължителното изписване на мерната единица
след получената числена стойност на величината.
При неоходимост се прави превръщане на мерните
единици. За целта може да се използва даденият на
стр. 10 в учебника „Малък справочник“.
За домашна работа учителят подбира подходящи за неговите ученици задачи от учебника или
учебната тетрадка. Може и да им възложи сами да
съставят задача, като използват данни от таблицата на стр. 11 в учебника.
Контрол: текущо оценяване на практически
умения
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5. Сила на
тежестта

5

Направете опитa

От изученото в 5. клас познавате гравитацията – това
е всеобщото привличане, което съществува между всички
тела във Вселената. Поради гравитационното привличане
планетите обикалят около Слънцето, а спътниците – около планетите.
За нас, хората, които живеем на Земята, особено значение има силата, с която нашата планета привлича телата,
намиращи се в близост до повърхността ѝ.

Вид на урока: за нови
знания

Вземете различни тела и измерете масата им с везни. След
това със силомер измерете действащата върху тях сила на тежестта.
Резултатите нанесете в таблица като дадената по-долу:

Какво наричаме сила на тежестта
Ако пуснем тяло, то пада
вертикално надолу под действие
на гравитационното привличане
на Земята
Когато скачаме
на въже, след
всеки отскок
нагоре падаме
обратно надолу,
защото Земята
ни притегля
към себе си

G

Основна дидактическа
цел: Усвояване на знания и
разбиране за една от най-важните сили в природата и нейните конкретни практически
проявления.

Гравитационната сила, с която телата се привличат към центъра на Земята, се нарича сила на тежестта.

G

Приложната точка на силата на тежестта G е в тялото, върху
което тя действа, а посоката ѝ е вертикално надолу към центъра
на Земята (фиг. 1).
Големината ѝ се измерва в нютони (N).
G

Фиг. 1. Посока на силата на тежестта

Маса в kg

0

Сила на
тежестта в N

0

N

0,1

0,2

0,5

1

2

5

1
10

Измерване на силата на тежестта

Нови понятия: сила на тежестта

Един нютон е силата на тежестта, която действа на тяло,
чиято маса е приблизително 100 g.

Как можем да измерим големината на силата
на тежестта
Поради привличането си
от Земята телата действат с
определена сила на опората, върху която са поставени
или окачени (фиг. 2). Тази
сила е равна на силата на тежестта и можем да я измерим
със силомер.
Фиг. 2. Теглилката действа със
сила F = G върху пружината
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Задачи (знания и умения
като очаквани резултати):
Учениците да могат да:
• обясняват силата на тежестта с гравитационното привличане на телата към центъра на Земята.
• представят графично силата на тежестта с
нейната приложна точка, посока и големина.
• измерват големината ѝ със силомер.
• сравняват силата на тежестта, действаща на
тела с различни маси
Методи на преподаване и учене: беседа, демонстрационен експеримент, практически измервания, самостоятелна работа в учебната тетрадка
Учебно-методически ресурси: учебник, електронен вариант на учебника, учебна тетрадка,
материали за извършване на опити и измервания
(топчета, отвес, теглилки, еластична пружина, везна, силомери).
Методически насоки: Урокът започва с актуализация на знанията на учениците за гравитацията,
изучавана в V клас. Те вече знаят, че гравитационното привличане е всеобщо – всички тела взаимно
се привличат. Сега тази представа се конкретизира – силата, с която Земята привлича телата към
себе си, наричаме сила на тежестта.
Демонстрират се прости опити и се дават практически примери (падане на тела, разпъване на
пружина от окачено на нея тяло и др.), които потвъръждават съществуването на гравитационно
привличане към Земята.
Представата за силата на тежестта се доизгражда с нейното графично изобразяване – приложната
42

Връзка между силата на тежестта и масата

Сила на тежестта

Какви изводи можем да направим?
Измерванията показват, че когато се увеличава масата, нараства
и силата на тежестта, т.е. при по-голяма маса действа по-голяма
сила на тежестта.
Освен това силата на тежестта, изразена в нютони, е приблизително 10 пъти по-голяма от масата, изразена в килограми.

Помислете и отговорете
1. Защо, когато изпуснем молив или друг предмет, те падат
надолу?
2. Силата на тежестта, която действа на пакет със захар, е 10 N.
Изобразете я графично, като използвате мащаб 1 cm : 2 N.
3. На кое от животните действа по-голяма сила на тежестта
(фиг. 3)?

Нещо повече
• Луната привлича телата,
които се намират на нейната
повърхност шест пъти по-слабо, отколкото Земята. Затова
на Луната силата на тежестта,
която действа на астронавт, е
шест пъти по-малка.
• Растенията възприемат силата на тежестта, затова главният корен винаги расте надолу, към центъра на Земята, а
стъблото – нагоре.

Фиг. 3

Вече научихте
сила на тежестта
2 kg

3000 kg

Опитна задача: Измерете силата на тежестта, която
действа на вашата ученическа раница. Предложете начин
за намаляването на тази сила.

 Силата, с която Земята

привлича телата, намиращи се в близост до
повърхността ѝ, се нарича сила на тежестта.

F=G
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ѝ точка е в тялото, врху което действа, а посоката
ѝ е вертикално надолу.
Визуализиращата я насочена отсечка е толкова
по-дълга, колкото по-голяма е силата.
Урокът дава възможност за доразвиване уменията на учениците за измерване на сили със силомер.
Използва се фактът, че поради привличането си от
Земята, окачени на пружина тела действат върху
пружината със сила, равна на силата на тежеста.
Ако на учениците бъдат раздадени силомери, те могат да измерят силата на тежестта, която действа на
техните ученически раници (зад. 4 в края на урока).
Логично ще възникне въпросът защо измерванията дават различни стойностти за силата на тежестта. Това води до необходимостта от изясняване на връзката между силата на тежестта и масата
на телата. Най-добре е тя да бъде установена експериментално. На учениците се предоставя възможност да измерят с везни масата m на различни тела, а след това със силомер – големината на
действащата върху тях сила на тежестта G. Така
се стига до извода, че при по-голяма маса действа
по-голяма сила на тежестта. Усвояването на тази
правопропорционална зависимост в 6 клас остава
само на качествено равнище. Учебната програма
не предвижда количесвеното ѝ изразяване с формула. Формулата G = g.m. ще се изучава в 8 клас.
Контрол: индивидуални отговори в хода на беседата, при наблюдаване на опити, извършване на
измервания и анализиране на резултатите от тях,
решаване на задачи от учебника и учебната тет
радка

18. Електрични
вериги
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Свързаните с проводници батерия, лампичка и ключ образуват електрическа верига (фиг. 4).

Електрически вериги
Днес не можем да си представим нашия живот, без да
използваме електричен ток. Преди 200 години обаче хората
са мислели, че електричеството е нещо безполезно, защото
не са знаели как да използват свойството на електричните
сили да предизвикват протичане на електричен ток.

Вид на урока: за нови
знания

Електрическа батерия

Алесандро Волта (1745 – 1827)
открил, че винаги може да се получи
електрическа сила, когато два метала
се поставят в подходяща течност

Нови понятия: батерия,
акумулатор, консуматор, прекъсвач, проста електрическа
верига
Основна дидактическа
цел: Учениците да се запознаят и осмислят основните
елементи на проста електрическа верига

През 1800 година италианският учен Алесандро Волта създава
устройство, което наричаме батерия. Тя има два полюса – положителен (+) и отрицателен (–) (фиг. 1). В резултат на химични процеси
върху отрицателния полюс в батерията се натрупват електрони, а
върху положителния остава недостиг на електрони. Ако свържем
двата края на батерията с проводник с лампичка, тя ще свети продължително. Това е така, защото батерията има способността непрекъснато да „прехвърля“ електрони от положителния полюс на
отрицателния и процесът на протичане на електричен ток продължава дълго време (фиг. 2).

В нашите домове има изградени електрически вериги, което ни
позволява да използваме електричен ток.
В разгледания опит електрическата верига съдържа батерия,
лампа и прекъсвач.
Прекъсвачът служи за прекъсване и отново свързване на електрическата верига. По такъв начин ние можем да включваме и изключваме протичането на електричен ток. Ролята на прекъсвачи в
нашите домове играят електрическите ключове.
Освен лампа в електрическата верига може да се включват различни електрически уреди. Всички те се наричат консуматори.
Следователно проста електрическа верига съдържа:

която можем да наречем източник на електричен ток
• батерия,
(различни електрически уреди)
• консуматор
• прекъсвач или ключ
• съединителни проводници.

За да начертаем схемата на електрическа верига, използваме
специални знаци (фиг. 5).

батерия

+

лампа

отворен ключ

затворен ключ

съединителен
проводник

Фиг. 5. Схематични знаци на елементи на електрическа верига

На фиг. 6 са представени електрически вериги (отворена и затворена) и техните схеми.
Фиг. 1. Батерия

Фиг. 2. Движение на електроните

На електрическите схеми батериите се представят по следния
начин „
“. По-дългата чертичка означава положителния полюс,
а по-късата – отрицателния.
Различни видове батерии се използват в часовниците, телефоните, дистанционните устройства за телевизорите, електрическите фенерчета, лаптопите, колите и много други (фиг. 3). Повечето
батерии след известно време се изтощават и трябва да се сменят
с други. Има и батерии, които могат да се презареждат и техният
живот е много по-дълъг. Тези батерии се наричат акумулатори.

Електрическа верига

Фиг. 3. Различни батерии

Направете опита

За да протича продължително време електричен ток, е необходимо да направим електрическа верига.
Двата полюса на електрическа батерия са свързани с лампичка
и ключ (прекъсвач) с проводници, както е показано на фиг. 4. Когато прекъсвачът е отворен, лампичката не свети. Когато затворите прекъсвача, лампичката започва да свети.

Нещо повече
След създаването на първата батерия учените са решили, че посоката на тока е от
+ към – . Тази посока на тока
се нарича техническа. Сега
знаем, че посоката на тока е
посоката на движение на електроните, т.е. от – към +. Тази
посока е действителната посока на тока.

Речник
батерия, акумулатор. Осигурява протичането на
електричен ток дълго време. Нарича се още източник на електричен ток.
консуматор. Различни електрически уреди.
прекъсвач. Прекъсва и
включва протичането на
електричен ток в електрическата верига.
електрическа верига (проста). Съдържа проводник, батерия, консуматор
и ключ.

а)

б)

Вече научихте
Фиг. 6. Схема на електрическа верига: а) отворена; б) затворена

Помислете и отговорете

 Простата

Фиг. 6 – на една подложка (може би) снимка

отворена
(6а) и снимка (6б)
на затворена
1. на
Кои
са необходимите
елементи
за свързване на проста
електрическа
верига
и под тях съответстваелектрическа
верига?
имесхеми.
2. щите
Каква
ролята на батерията в
електрическата верига?
K
3. Ще свети ли електрическата
лампа във веригата на фиг. 7? Фиг. 7



електрическа верига представлява батерия, консуматор и ключ, свързани с
проводници.
Елементите на електрическата верига се
означават със специални знаци.

Фиг. 4
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Задачи (знания и умения
като очаквани резултати):
Учениците да:
– участват в беседа и описват различни наблюдения от жизнения си опит;
– наблюдават опити и ги анализират;
– работят с елементите на проста електрическа
верига;
– работят с учебника и в екип;
– работят самостоятелно в работната тетрадка;
– обосновават отговорите си;
– решават задачи и отговарят на въпроси;
– извършват и описват резултати от опити в домашна среда.
Методи на преподаване : беседа, експеримент, мултимедийна презентация
Учебно – методически ресурси: учебник,
електронен вариант на учебника, учебна тетрадка,
материали за извършване на опитите
Методически насоки: Урокът започва с кратка актуализация на знанията на учениците и задаване на подходящи въпроси от учителя, подобни
на разгледаните в учебника. Добре е да се представят кратки биографични данни за Алесандро
Волта като се използва и електронния ресурс към
учебника. Могат да се разгледат и редица примери
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от заобикалящата действителност и бита на учениците. Така неусетно се навлиза в същността на
урока и се дефинират основните елементи на електрическа верига. Много важно е учениците да осмислят ролята на всеки един елемент и неговото
приложение, схематичните знаци и как по схема да
свързват проста електрическа верига. Това умение
ще го затвърдят и в следващото лабораторно упражнение. Учениците активно могат да се включват в беседа и да анализират с помощта на учителя
различните начини за свързване на елементите и
да установяват кое свързване е правилно. По време на урока могат да се покажат и подходящи анимации, които са включени в електронните ресурси
и приложения на новите технологии в бита.
Контрол: индивидуални отговори, наблюдаване на опити и анализиране на резултатите от
тях, решаване на задачи в учебника и учебната
тетрадка
Учебник: Стр. 43. Зад. 3. Отговор: Електрическата лампа във веригата от фиг. 7 няма да свети,
защото е неправилно свързана във веригата. Лампата трябва да бъде така свързана във веригата, че
електричният ток да преминава през консуматора,
а в тази верига това не е изпълнено.
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19. Свързване
и изследване
на прости
електрически
вериги
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Свързване и изследване на прости електрически вериги

Батерия

Съвети за успешна работа

Лабораторно
упражнение

Преди да започнете изпълнението на задачите:
1. проверете наличието на всички необходими материали
2. припомнете си схематичните знаци за батерия, ключ, лампа,
съединителен проводник
3. начертайте в тетрадките си проста електрическа верига, която
съдържа всички изброени елементи.

отворен ключ

батерия

лампа

съединителен
проводник

затворен ключ

В този час

Втора, 9 V

Лампа
(свети, не свети, свети по същия начин,
свети по-силно, свети по-слабо)





Задача 2. Изследване на проста електрическа верига.
1. Разгледайте последователно чертежите на електрически вериги, представени на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3.
2. За всяка представена електрическа верига начертайте нейната
схема в работната си тетрадка.
3. Определете коя от електрическите вериги е свързана правилно.
4. Проверете опитно вашето заключение като със съединителните проводници свържете по схемата батерия, ключ и лампа. Направете извод.

Фиг. 1

Необходими уреди
и материали:
две батерии – една от 4,5 V
и втора от 9 V; лампа за
електрическо фенерче, прекъсвач, съединителни проводници

Не забравяйте
В учебника не се
пише. Работете в
тетрадката си.

Задача 1. Свързване на проста електрическа верига.
1. Начертайте в работната си тетрадка схемата на отворена електрическа верига.
2. Следвайте схемата като указание и както е показано на нея,
свържете съединителните проводници с батерията с означение
4,5 V, лампата за джобно фенерче и отворения прекъсвач.
3. Проверете правилно ли сте свързали електрическата верига и
затворете ключа. Лампата ще светне.
4. Отворете ключа. Лампата изгасва. Направете извод кога лампата свети и кога не свети.
5. При отворена верига сменете първата батерия с втората с
означение 9 V. Проверете веригата.
6. Затворете ключа, лампата отново ще светне. Сравнете светлината ѝ с тази от точка 3.
Попълнете таблица 1 в работната си тетрадка, разгледайте резултатите и отговорете на въпросите:
• Кои елементи изграждат проста електрическа верига?
• При какво положение на прекъсвача лампата свети? Защо?
• Зависи ли светенето на лампата от източника на електричен
ток?
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Задачи (знания и умения като очаквани резултати): Учениците:
– да работят с уреди (елементите на електрически вериги) и да извършват измервания;
– да описват получените резултати в таблиците
в работната тетрадка;
– да ги сравняват и да правят изводи;
– да работят в екип и да обсъждат получените
резултати.
Методи на преподаване: беседа, експеримент,
наблюдение
Учебно – методически ресурси: материали за
извършване на опитите и измерванията, учебник,
електронен вариант на учебника, учебна тетрадка
Методически насоки: В началото на часа учителят запознава учениците с необходимите уреди
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Първа, 4,5 V

Ключ
Отворен
Затворен
Отворен
Затворен

• Ще задълбочите знанията
си за електрически вериги.
• Ще подобрите уменията
си за разчитане и свързване на прости електрически
вериги.

Вид на урока: лабораторно упражнение (практическа
дейност)
Основна дидактическа
цел: Учениците да задълбочат
знанията си за прости електрически вериги и да подобрят уменията си за разчитане
на схемните знаци и свързване на електричните вериги.

Таблица 1

Вече можете

Фиг. 2



Фиг. 3



да разпознавате елементите на електрическата верига по техните схематични знаци
да определяте кога
правилно е свързана
веригата
да свързвате проста
електрическа верига
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и материали за извършване на опитите, както и как
се работи като се спазва техника за безопасност.
Учениците разглеждат елементите, поставени на
работните им места. След това изпълняват последователно експерименталните задачи под ръководството и наблюдението на учителя. Едновременно
с всяка задача е добре да се нанасят резултатите в
учебната тетрадка. Прави се съответният извод и
се записва в тетрадката. След това се преминава
към изпълнение на следващата задача. Много важно е постоянното подпомагане на действията на
учениците от страна на учителя и едновременно с
това развиване на уменията им самостоятелно да
извършват опити, да получават резултати и да ги
обсъждат.
Контрол: извършване на опитите, подреждане на резултатите и описанието им в учебната тетрадка, изводи и работа в екип

21. Безопасно
използване
и пестене на
електричната
енергия
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Безопасно използване и пестене на електричната енергия
Предварителна подготовка

Семинар
Този урок изисква
по-продължителна
предварителна подготовка
с разраборване
на проектни задачи

Нови понятия: В този
урок учениците обогатяват
своя речников фонд с понятия
като токов удар, себестойност, конкурентоспособност,
соларни източници и др.

ПЪРВИ ЕКИП разработва проектната задача: Въздействие на
електричния ток върху човешкия организъм и неговото безопасно използване.
Значение на електричния ток за съвременния живот
Насоки: Електричният ток е навсякъде около нас. Той е част от
нашия съвременен начин на живот. Разгледайте различни негови
приложения – от използването му в бита до новите технологии и
изследването на Космоса.
Въздействие на електричния ток върху човешкия организъм
Насоки: Човешкото тяло съдържа течности, които са проводниците в човешкия организъм. Такива са кръвта, лимфата и др. Влажната кожа също е проводник. При протичането на електричен ток
през човешкото тяло могат да настъпят увреждания, които са опасни за живота. Затова трябва да се спазват определени правила при
работа с електричен ток.
Правила за безопасност при работа с електричен ток
Насоки: Разгледайте различни изолатори, които ни предпазват
от токов удар. При токов удар през човешкото тяло може да премине електричен ток, което създава опасност за живота. Разгледайте и обяснете основните правила за безопасност при работа с
електричен ток.

•

В този час
• Ще затвърдите уменията си да работите в група по
зададена проектна задача.
• Ще затвърдите знанията си за правилното и безопасно използване на електричната енергия.

Вид на урока: семинар
(практическа дейност)

•
•
•
•
•
•

Под ръководството на учителя и според предпочитанията си
формирайте два екипа за разработване на проектните задачи.
Формулирайте основната цел на всяка проектна задача.
Разпределете етапите за изпълнение на проектната задача
помежду си.
Потърсете и подберете подходящите материали – книги, интернет и др.
Направете анализ и опишете накратко получените резултати.
Представете ги под формата на кратко изложение или презентация пред класа.

!

ВТОРИ ЕКИП разработва проектната задача: Електричната
енергия и опазване на околната среда.
Използването на електричната енергия и ползите от нейното пестене
Насоки: Икономическият аспект засяга пряко всяко домакинство, защото се отнася до намаляване на разходите на електрическа
енергия. Много важно е оптималното използване на електроенергията за готвене, пране, отопление и осветление. В промишлеността пестенето на електрическа енергия води до по-ниска себестойност на продукцията и по-висока конкурентоспособност.
Екологичен аспект на използването на електричната енергия
Насоки: Осъзнаването на необходимостта от пестене на електроенергията е труден процес. Пестенето на енергия води до
по-малко изгорени въглища, нефт, газ, ядрено гориво. Всичко това
е свързано с по-малко замърсяване на околната среда. Разгледайте
различни технологични приложения за пестене на електроенергия.
Нови източници за получаване на електрична енергия
Насоки: За подобряване опазването на околната среда се разработват и използват нови източници на електрическа енергия, като
соларни източници, ветрогенератори и др. От няколко години
голям екип от учени разработва във Франция съвсем ново устройство, с което енергията на водата от океаните след предварителна
обработка ще се превръща в електрична енергия. В този проект,
наречен ITER, участват и български учени.

•

•
•

•

•

КАК да работим безопасно с електричен ток

Основни правила за безопасност при работа с електричен ток

•
•
•
•

Не докосвайте оголени проводници.
Използвайте уреди, които са изолирани с пластмасови или
гумени дръжки.
Не бъркайте в контактите и не използвайте електроуреди в
банята и близо до вода.
При работа с електрически уреди винаги стойте върху сух
под, който е добре изолиран от замята.
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Основна дидактическа
цел: Учениците да затвърдят уменията си за работа в група по зададена проектна задача. Да подобрят знанията си за правилното и безопасно използване на електричната енергия.
Задачи (знания и умения като очаквани резултати) : Учениците да:
– участват в предварителна подготовка;
– събират данни по зададените проектни задачи;
– работят с учебника и други материали;
– работят в екип с разпределени дейности;
– работят самостоятелно в работната тет
радка;
– докладват разработената проектна задача
като обосновават и защитават позицията си;
– правят изводи;
Методи на преподаване : беседа, анализ, дискусия, метод на проектите, мултимедийна презентация
Учебно – методически ресурси: учебник,
електронен вариант на учебника, учебна тетрадка,
учебно – помощни материали и други ресурси

?

В края на урока направете изводи, след като отговорите на
въпросите:
1. Каква е ролята на електричния ток и електричната енергия за
съвременния живот?
2. Какво е въздействието на електричния ток върху човешкия организъм и как да се предпазваме от вредното му влияние?
3. Как може да се пести електроенергия и да се подобрява опазването на околната среда?

Речник
токов удар. Опасно преминаване на електричен ток
през човешкото тяло.
себестойност. Сумата от
всички разходи, които се
извършват за производството и реализацията на
определен обем продукция.
конкурентоспособност. Способност за съревнование и
постигане на висока производителност.
соларни източници. Източници, които превръщат слънчевата енергия в електрическа.
ветрогенератори. Източници, които превръщат енергията на вятъра в електрическа.

Вече можете





да участвате в разработването на проектна
задача
да работите в екип и
да презентирате
да анализирате факти
и да правите изводи

49

Методически насоки: Урокът изисква предварителна подготовка, за която учителят трябва
да разпредели екипите и проектните задачи, които ще изпълняват учениците, като се съобрази с
техните предпочитания. По време на урока могат
да се проектират на екран темите на проектните
задачи и основните моменти в тяхната разработка. Много важно е учениците максимално самостоятелно да поставят разглежданите въпроси,
да анализират и обсъждат, както ползите, така и
проблемите, които възникват от развитието на
технологичната революция. Могат да се разгледат и редица примери от заобикалящата действителност и бита на учениците. По време на урока
могат да се показват и подходящи анимации, които са включени в електронните ресурси, както и
презентации на проектните задачи, разработени
от учениците.
Контрол: индивидуални отговори, активно
участие в предварителната подготовка, представяне и участие в презентациите по проектните задачи, работа в работната тетрадка
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23. Електромагнити

23

Електромагнити
На фигурата виждате един от най-бързите влакове в
света. Той може да развие скорост до около 580 км/час! Такива влакове нямат колела и „висят“ на няколко милиметра над релсите. Между влака и релсите няма триене и това
позволява да се достигат високи скорости. Причината за
това технологично постижение е свойството на електричния ток да създава големи магнитни сили.

Вид на урока: за нови знания
Високоскоростен влак на магнитна
възглавница

Магнитно действие на електричния ток

Наблюдавайте опитите

Основна дидактическа
цел: Учениците да се запознаят
и осмислят основните предимства на електромагнитите пред
постоянните магнити и тяхното
приложение.

Съставена е електрическа верига от батерия, проводник и прекъсвач. Под проводника е поставена
магнитна стрелка (фиг. 1). Затваряме веригата и магнитната стрелка се отклонява, като заема ново положение. Изключваме веригата и магнитната стрелка
се връща в първоначалното си състояние.
ИЗВОД: Това показва, че електричният ток, който
тече по проводника, проявява магнитни свойства и
затова магнитната стрелка се отклонява. За първи път
подобни опити е наблюдавал датският физик Оерстед
преди около 200 години.

Фиг. 1

Електричният ток действа с магнитна сила
подобно на постоянен магнит

Ханс Кристиан Оерстед (1777 – 1851)

Ако направим същия опит, но вместо един проводник използваме
намотка от навит проводник ще установим, че магнитната стрелка
ще се отклони по-силно. Във вътрешността на намотката поставяме
желязна сърцевина, магнитната стрелка се отклонява още по-силно
(фиг. 2). Магнитното действие на тока е нараснало.

Задачи (знания и умения
като очаквани резултати):
Учениците да:
– участват в беседа и описват
различни наблюдения от жизнения си опит;
– наблюдават опити и ги анализират;
– работят с учебника и в екип;
– работят самостоятелно в работната тетрадка;
– обосновават отговорите си;
– решават задачи и отговарят на въпроси;
– включват се в разработката на проектните задачи.
Методи на преподаване: беседа, експеримент,
мултимедийна презентация
Фиг. 2

Електромагнит
Устройството, което се състои от проводникова намотка,
във вътрешността на която се поставя желязна сърцевина, се нарича електромагнит.

Когато по намотката протече ток, той действа с магнитни
сили на желязната сърцевина и тя се намагнитва, превръща
се в постоянен магнит. След като токът се изключи, магнитните свойства на сърцевината изчезват. По такъв начин за
разлика от постоянните магнити електромагнитът може да
получава и да губи магнитните си свойства при включване
и изключване на електричния ток, който протича през него.
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Учебно – методически ресурси: учебник, елек
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка, допълнителни материали
Методически насоки: Урокът започва с кратка актуализация на знанията и провеждане на опити, подобни на разгледаните в учебника. Добре
е да се представят кратки биографични данни за
Ханс Кристиан Оерстед като се използва и елек-
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Приложения на електромагнитите
Електромагнитите имат важни предимства пред постоянните
магнити, които определят нарастващото им приложение.
Електромагнитите могат да се включват и изключват.
Магнитното им действие може да се регулира в зависимост от
силата на тока, който тече през тях, както и като се променя броят
на навивките.
Могат да се произвеждат много силни електромагнити.
Много уреди, които се използват в промишлеността, имат като
основни елементи електромагнити. Например електромагнитни
кранове се използват за отделяне на отпадъците, които съдържат
желязо, и пускането им в пещите за претопяване. Повдигащи електромагнитни кранове се използват за преместване на тежки товари,
които съдържат метални части, а монтираните на камиони електромагнити се използват за почистване на строителни обекти (фиг. 3).
Електромагнитите намират важно приложение и в така наречения електромагнитен сепаратор, който служи за обогатяване на желязната руда, като се отделят късове руда от непотребните примеси, пречиства се железен прах, който се използва за получаване на
висококачествено стъкло и др.
Много малки електромагнити се използват за запис на информация на магнитни карти, на ленти и на твърдите дискове на компютрите. Те са покрити с миниатюрни магнитчета подобно на магнитни стрелки, които се ориентират в една или друга посока в зависимост от посоката на тока в намотката.
Електромагнити се използват в медицината в магнитния
скенер, който представлява
устройство с форма на пръстен. Този силен електромагнит
взаимодейства с клетките в човешкия организъм, които имат
магнитни свойства. Тялото на
човека преминава през отвора
Фиг. 4. Магнитен скенер
на пръстена и взаимодействието на магнитните сили се отчита с компютър. По такъв начин се
правят точни диагнози на различни заболявания (фиг. 4).
В наши дни необходимостта от по-енергийноефективни и чисти
методи за транспорт прави магнитната технология все по-важна.
Откриването на магнетизма се смята за едно от най-големите постижения на човечеството. Двадесет и първи век ще бъде век на
магнетизма!

•
•
•

Фиг. 3

Нещо повече
Мощни електромагнити управляват движението на елементарните частици в големия
адронен ускорител в ЦЕРН
(международен център за ядрени изследвания). Той се намира на границата между Швейцария и Франция. Там работят
много учени, между които и
българи.

Големият адронен ускорител е с
форма на пръстен от последователно свързани мощни електромагнити с дължина 27 km и се намира в тунел на 100 m под земята

Помислете и отговорете

1. Кое устройство се нарича електромагнит?
2. Кои са предимствата на електромагнитите пред постоянните магнити?
Проектни задачи:
Приложение на електромагнитите в бита.
Приложение на електромагнитите в медицината.

Вече научихте

 Електромагнитите

имат важни предимства пред постоянните
магнити.
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тронния ресурс към учебника. Могат да се разгледат и редица примери от заобикалящата действителност и бита на учениците. Така неусетно се
навлиза в същността на урока и се дефинират основните предимства на електромагнитите пред постоянните магнити. Учениците могат да се включват в беседа и да анализират с помощта на учителя
различните приложения на електромагнитите. По
време на урока могат да се покажат и подходящи
анимации, които са включени в електронните ресурси и приложения на новите технологии в бита.
В края на часа се поставят за разработка по желание от учениците на проектните задачи като се
дават насочващи указания от учителя.
Контрол: индивидуални отговори, наблюдаване на опити и анализиране на резултатите от тях,
работа в учебната тетрадка

24. Електрични
и магнитни
явления

24

Явления

Предстои да преговорите и обобщите знанията си за
електричните и магнитните явления, като:
структурирате последователно знанията си на основата на строежа на атома, същността на електричния
ток и връзката му с магнитните явления
разисквате различните приложения на разглежданите явления
се учите да обработвате допълнителен материал и да
изпълнявате проектни задачи.

•

Обобщение

Вид на урока: обобщение
Нови понятия: В този час
се затвърдяват всички понятия, въведени в предишните
уроци

Електрични и магнитни явления

Електрични и магнитни явления

•
•

Предварителна подготовка за урока
1. Разгледайте таблицата, в която са представени систематизирано изучените явления.
2. Разделете се на четири групи според предпочитанията си и
изберете една от темите:
Наелектризиране на телата
Електричен ток
Преобразуване на електричната енергия
Магнитни явления
3. Направете справка с учебника и допълнителна литература по
темата, която сте избрали.
4. След обсъждане в групата разработете и попълнете таблицата по избраната тема в работната си тетрадка.
5. Докладвайте работата си пред своите съученици.
6. Внимателно следете докладите на вашите съученици и по
другите теми. Попълнете таблицата в работната си тетрадка. Попълнената таблица приложете в своето портфолио.

1.
Наелектризиране на телата:
1) чрез триене
2) чрез допир
2.
Електричен ток

•

54

Задачи (знания и умения като очаквани резултати): Учениците да:
– събират данни по изучените теми;
– структурират знанията си;
– работят с учебника и други материали;
– работят в екип с разпределени дейности;
– работят самостоятелно в работната тетрадка
като попълват таблици и схеми;
– обосновават отговорите си и правят изводи.
Методи на преподаване: беседа, анализ, дискусия, исторически подход в науката, метод на
проектите, мултимедийна презентация
Учебно – методически ресурси: учебник, елек
тронен вариант на учебника, учебна тетрадка,
учебно – помощни материали и други ресурси
Методически насоки: Урокът изисква предварителна подготовка, за която учителят трябва

Примери, приложения
1) В природата
2) В бита

Роля на проводниците в:

Проводници
Изолатори

• промишлеността
• бита

Електрична верига
K

•
•
•
•

Основна дидактическа
цел: Учениците да обобщят и
затвърдят знанията си за същността на електричния ток и
връзката му с магнитните явления; да разискват различни
приложения на разглежданите
явления; да се учат да подреждат основните понятия, характеристики, явления в
схеми и таблици

Същност, характеристики
Строеж на атома – ядро, електрони
Електрични сили

– видове
• Батерия
– видове
• Консуматор
Прекъсвач
• Съединителни
проводници
•
3.
Преобразуване на
електричната енергия

Действие на електричния ток

Безопасно използване на
електричната енергия.

Въздействие върху човешкия
•организъм
Правила за безопасна работа
• Използване
в промишлеността
•и бита

А) топлинна
Б) светлинна
В) механична

4.
Магнитни явления
1) Постоянни магнити

Полюси – северен и южен
Сравнение с електричните заряди
Взаимодействие на постоянни магнити

2) Електромагнити

Приложение на магнитни
материали:

• вв производството
• бита.

Предимства пред постоянните магПриложение:
нити:
в промишлеността
Могат да се включват и изключват.
в бита
Магнитното действие може да се
в медицината.
регулира.

•
•

•
•
•
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предварително да постави задачите, които ще изпълняват учениците. По време на урока могат да
се проектират на екран въпросите, които ще се обсъждат по четирите глобални теми. Много важно е
учениците максимално самостоятелно да анализират и дискутират изучаваните явления и процеси,
както и тяхното физично обяснение. Много важно
е да се говори точно и научно вярно като се има
предвид възрастта на учениците и тяхната подготовка. Могат да се разгледат и редица примери от
заобикалящата действителност и бита на учениците. По време на урока могат да се показват и подходящи анимации, които са включени в електронните ресурси, както и презентации, разработени от
учениците. Добре попълнените таблици могат да
се приложат в портфолиото на учениците.
Контрол: индивидуални отговори, активно
участие в предварителната подготовка и в разглежданите въпроси, представяне и участие в презентации, работа в работната тетрадка и попълване на
таблиците, структуриране на знанията, попълване
на индивидуалното портфолио
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25. Атоми,
молекули
и йони

25

Oще древногръцките философи Левкип и Демокрит са
смятали, че веществата се състоят от много малки невидими частици. Днес вече знаем, че веществата са изградени
от атоми, молекули и йони.

електрон
ядро

1p+

Какви частици са атомите

а) водород
б) въглерод

Вид на урока: за нови знания.

6p+

в) кислород

8p+

Фиг. 1. Модели на строежа
на атомите на водорода, въглерода
и кислорода

Основни цели: да се актуализират и систематизират
характеристиките на изучените градивните частици на веществата (атоми, йони) и да се
въведе понятието йон.

Нещо повече
Колко малки са атомите?
Ако сравним атома със стъклено топче за игра, той е толкова по-малък от него, колкото футболна топка е по-малка
от Земята.
стъклено
топче

атом

волейболна
топка

Атомите са сложни частици. Всеки атом се състои от положително заредено ядро, около което се движат електрони (е –) с отрицателен електричен заряд (фиг. 1). Ядрото е положително заредено,
защото в състава му влизат положително заредени частици, наречени протони. Протоните се бележат с p+ (латинска буква p (пе) и
горен индекс +). Всеки протон има един положителен електричен
заряд. В ядрото на всеки вид атоми има точно определен брой протони. Например водородните атоми имат по един протон, а въглеродните атоми – по шест протона (фиг. 1а и 1б).
Броят на протоните е равен на броя на електроните във всеки
атом и затова атомите са електронеутрални. В ядрата на атомите на
въглерода има шест протона и около него се движат шест електрона (фиг. 1б).
Атомите са електронеутрални частици. Видът на атомите
се определя от броя на протоните в ядрата им.

Какви частици са молекулите
Повечето атоми не могат да съществуват дълго време в свободно състояние и се свързват помежду си. Така те образуват по-сложни частици – молекули. Молекулата на кислорода се състои от два
кислородни атома (фиг. 2а). Молекулата на водата се състои от два
атома водород и един атом кислород (фиг. 2б).

Земя

Поради безкрайно малкия
размер на атомите те не могат да бъдат видени, затова се представят с модели.
Моделите ни дават известна
представа за строежа на истинските частици.

Очаквани
резултати:
Учениците да описват и различават основните градивни
частици на веществата (атоми, молекули и йони) по техни характеристики
(състав, строеж, маса, размери, електричен заряд);
да различават атоми и йони по броя на протоните в ядрата и по електроните им и да ги означават
схематично.

атом
водород

а) кислород

атом
кислород

б) вода

атом
въглерод

в) въглероден
диоксид

Молекулите са електронеутрални частици, които се образуват при свързването на два или повече атома.

Какви частици са йоните
Много вещества са изградени от положително и отрицателно заредени частици, наречени йони. Такова вещество е добре познатият ви натриев хлорид (готварска сол).
При образуването на натриевия хлорид електронеутралният натриев атом отдава един електрон и се превръща в положителен натриев йон (фиг. 3а). Електронеутралният хлорен атом приема един
електрон и се превръща в отрицателен хлориден йон (фиг. 3б). При
образуването на йоните броят на протоните в атомните ядра не се
променя.
11e
11p+

–e

10e
11p+

а) получаване на натриев йон

17e
17p+

+e

Нещо повече
Всеки електрон има по
един отрицателен заряд, който е равен по големина, но
противоположен по знак на
заряда на протона.
Електроните са много
леки частици. Масата им е
1
само
част от масата на
1836
протоните.

положителен
натриев йон

отрицателен
хлориден йон

18e
17p+

б) получаване на хлориден йон

Фиг. 3. Получаване на йони

Йоните са заредени частици. Те се образуват, когато атомите приемат или отдават един или повече електрони.
Натриевият хлорид се състои от положително заредени натриеви и отрицателно заредени хлоридни йони, които се привличат
(фиг. 4).

Фиг. 4. Модел на натриев
хлорид

Вече научихте

Помислете и отговорете
1. Какъв вид са атомите, които съдържат в ядрата си по 8 протона? Използвайте фиг. 2в.
2. Колко са електроните в атома на урана, ако атомното му
ядро съдържа 92 протона?
3. От какви атоми е съставена молекулата на въглеродния диоксид? Използвайте фиг. 3в.
4. По какво си приличат и по какво се различават:
а) атомите и йоните на натрия; б) атомите и йоните на хлора?
Използвайте фиг. 4.
5. Нарисувайте модели на:
А) строежа на водороден атом
Б) водородна молекула, изградена от два водородни атома
В) водороден положителен йон.
Сравнете тези частици по:
а) състав; б) размери; в) заряд; г) маса; д) стабилност.

йони





Атомите са електронеутрални частици. Видът на атомите се определя от броя на протоните в ядрата им.
Молекулите се получават при свързване на
два или повече атома.
Йоните са заредени
частици. Йоните се получават, когато атомите приемат или отдават
електрони.

Фиг. 2. Модели на молекулите на кислород, вода и въглероден диоксид
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Формиране и затвърдяване на понятия и
представи: формира се понятието йон, затвърдяват се понятията атом, молекула, протон, електрон, електричен заряд.
Вътрешнопредметни връзки: с ЧП, 5. кл. –
градивни частици на веществата, атоми и молекули, движение, маса. С ЧП, 6. кл. – строеж на атома,
атомно ядро, протон, електрон, електричен заряд.
Дейности на учениците: наблюдават образци
на вещества; извличат информация от модели,
схеми, таблици; сравняват и разграничават характеристики на градивните частици; организират информация в таблица; рисуват и моделират
градивни частици; изразяват схематично образуването на йони от атоми; отговарят на въпроси,
обосновават отговорите си; обобщават, систематизират знанията си.
Учебно – методически ресурси: модели на
атоми, молекули и йони; образци от вещества, изградени от различни градивни частици – графит,
вода, захар, сяра, готварска сол, син камък; вана с
топла вода, различно оцветени мастила в спринцовки; пластмасова пръчка, вълнен плат, течаща вода.
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Молекулите могат да съществуват като свободни частици продължително време. Те определят свойствата на веществата, които
изграждат.

Атоми, молекули и йони
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Примерен план на урока:
1. Атоми – най-малките вечно движещи се градивни частици.
а) строеж; б) електронеутрални са; в) могат да
се свързват помежду си.
2. Молекули – частици, образувани при свързване на атоми.
а) електронеутрални са; б) по-стабилни са от
атомите.
3. Йони – частици, образувани от атомите чрез
приемане или отдаване на електрони.
а) имат електричен заряд; б) образуване на положителни йони; в) образуване на отрицателни йони.
Методически насоки:
За да се припомнят характеристиките на изучените градивни частици и да се привлече вниманието на учениците в началото на часа може да се направи опит, показващ познатото явление дифузия.
В стъклена вана с топла вода може да се впръскат
със спринцовки струи от различно оцветена боя.
Опитът дава възможност отново да се коментират
кои са познатите градивни частици – атоми и молекули и способността им да се движат. Обсъжда
се и защо тези частици не могат да бъдат видени с
просто око, какви са техните размери и маса. Показват се модели на молекули и се обяснява, че те
само ни дават известна представа за истинските
частици (фиг. 2, с. 60). Наблюдават се моделите и се
обсъжда се приликата в строежа на различните молекули – изградени са от атоми. Прави се сравнение
между размерите на атомите и тези на молекулите и

кои са по-малките от тях. Описват се атомите като
най-малките вечно движещи се градивни частици.
Наличието на електрически заряди в частиците може да се демонстрира чрез наелектризиране на пластмасова пръчка с вълнен плат и доближаването ѝ до много тънка струйка течаща
вода (при това пръчката привлича струята вода).
Търси се обяснение на наблюдаваното явление
от учениците чрез строежа на атома. При това се
актуализират знанията за атомно ядро, протони
и електрони. За онагледяване се използват модели на строежа на атома на водорода, въглерода
и кислорода (фиг. 1, с. 60) и се прави сравнение
между тях. Обръща се внимание на най-важната разлика – най-съществения признак на всеки
атом – броя на протоните в ядрото му. Сравнява
се броят на протоните в ядрото на атома, с броя
на електроните му. От равенството им се прави
извод за електронеутралността на атома. Важна
характеристика на атомите, която трябва да се отбележи е способността им да се свързват помежду си. Така с логически преход се преминава към
описание на характеристиките на молекулите.
Тези частици се дефинират (от учениците) като
частици, образувани при свързване на еднакви
или различни атоми. Припомня се, че в една молекула могат да се свържат не само два или три атома (както е при кислорода, водата, въглеродния

диоксид, показано на фиг. 2, с. 60), но и хиляди
атоми (при въглехидрати, белтъци и др.). Разисква се въпросът, имат ли електричен заряд молекулите и защо. Обсъжда се и по-голямата стабилност на тези частици. Демонстрират се и образци
от вещества, изградени от молекули – например
сяра, вода, захар.
Вниманието на учениците се насочва към
факта, че атомите при определени условия (нагряване, облъчване и др.) могат да отдават или да приемат електрони. При това те вече не са електронеутрални, а се превръщат в йони. Дефинират се
йоните, според начина им на получаване. Коментира се защо тези частици имат електричен заряд,
като се проверява и сравнява броят на протоните
и на електроните им. За по-добро възприемане на
учениците се използват моделите на формирането
на йони на с. 61, фиг. 3. Чрез тях се обяснява образуването на положителни натриеви йони и на отрицателни хлоридни йони. Демонстрират се и образци от вещества, изградени от йони – готварска
сол, син камък. Посочва се пример за вещество,
изградено от йони. Например натриевият хлорид
е изграден от положителни натриеви и отрицателни хлоридни йони. За затвърдяване се дават други
примери за образуване на йони от атоми и обратно. За целта са подходящи и задачите след урока
в учебника и тези от учебната тетрадка.

36. Кислород. Свойства на
кислорода
Вид на урока: за нови знания.
Основна цел: опитно изучаване на свойствата
на кислорода чрез прилагане на определен ред (алгоритъм), който да служи като модел за изучаване
на други вещества.
Очаквани резултати: учениците да описват
градивнните частици на простото вещество кислород, състоянието и характерните му физични и химични свойства; да наблюдават и правилно определят условията и признаците на химичните реакции с участието на кислорода; да изразява словесно и с модели характерните му химични свойства;
въз основа на наблюденията си да правят извод за
химическата активност на кислорода.

Вътрешнопредметни връзки: учениците познават кислорода като газ в състава на въздуха с
определени физични свойства и с начина на доказване на кислород (ЧП 5. клас ); понятията химични
свойства, условия и признаци на химична реакция
(ЧП 6. клас).
Учебно-методически средства: за демонстрационни експерименти – три стъклени цилиндъра
или колби, предварително напълнени с кислород;
желязна спирала, сяра, въглен; спиртна лампа;
пинцета; метална лъжичка с дълга дръжка; чаша с
вода; кибрит; друго онагледяване: видео или презентации за разпространението, свойствата и употребата на кислорода; учебник и учебна тетрадка.
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Кислород. Свойства на кислорода

Фиг. 1

Кислородът е важен елемент, необходим за живота на
Земята. Той е най-срещаният елемент на повърхността Ӝ.
Съдържа се в скалите, минералите и водата. Влиза в състава на съединенията, съставящи живите организми. Във
въздуха се намира главно под формата на просто вещество
кислород – газ с двуатомни молекули (фиг. 1).
Какви свойства има кислородът

Физични свойства
Състояние
Газ
безцветен,
Външен вид
без вкус,
без мирис
Температура
– 219°С
на топене
Температура
– 183°С
на кипене
Плътност
1,43 g/cm3
Разтворимост
малка
във вода

Припомнете си физичните свойства на кислорода. Използвайте
таблица 1. Кои от тези свойства имат значение за живите организми?
Нека да изследваме химичните свойства на кислорода (така наричахме свойствата, които се проявяват при химични реакции).
Вече разпознаваме кислорода по свойството му да поддържа горенето. Знаем, че когато поставим тлееща треска в него, тя се разгаря.
Нека да се запознаем с някои реакции на кислорода с прости
вещества.
Взаимодейства ли кислородът с въглерод? С пинцета вземаме
парче въглен, който е почти чист въглерод. Нагряваме го на пламъка
на спиртна лампа, при което той започва да тлее. Като го внесем в цилиндър, пълен с кислород, въглеродът започва да гори ярко. Протича
химична реакция, при която се получава безцветният газ въглероден
диоксид (фиг. 2). Записваме реакцията:

•

въглерод + кислород → въглероден диоксид
Забелязваме, че при протичане на горната реакция се отделят
топлина и светлина.
Химична реакция между веществата и кислорода, при която
се отделя топлина и светлина, се нарича горене.

станти, а накрая и свойствата, установими с опити (като
разтворимост във вода). При
химичните свойства първо
се разглеждат взаимодействията на кислорода с прости
вещества, а после се коментират и негови отнасяния към
химични съединения (спирт,
бензин, парафин и др.). Дефинира се процесът горене като
взаимодействие на прости
вещества и на химични съе
динения с кислорода, съпроводено с отделяне на топлина

и светлина. За изследването
на химичните свойства се използва в известна степен и
проблемност, като се предизвикват учениците да предположат дали кислородът ще взаимодейства със съответното вещество.
При демонстрирането на химичните реакции с
участието на кислород вниманието на учениците се насочва последователно към апаратурата и
начина на работа, правилата за безопасна работа,
условията и признаците на химичните реакции. От
шестокласниците се изисква да коментират начина на работа, да описват и споделят наблюденията
си, да правят изводи. След завършване на съответния експеримент учителят трябва да изяснява
състава на получените продукти, за могат учениците да изразят словесно и с модели характерното химично свойство на кислорода. Обръща се
внимание на факта, че кислородът взаимодейства
с редица прости вешества и химични съединения,
при по-голямата част от тях се отделя топлина и
светлина. Дефинира се процесът горене като взаимодействие на прости вещества и на химични съединения с изучаваното вещество.
От големия брой на веществата, с които взаимодейства кислородът, и признаците на наблюдаваните реакции, учениците се насочват към извод
за неговата активност.
При индуктивното изучаване на кислорода могат да се използват освен демонстрационни експерименти и видеозаписи на съответните опити.
За онагледяване може да се използват и илюстрациите в учебника (с. 82, с. 83). Приложението на
веществото се извежда на базата на неговите свойства За затвърждаване на наученото се предлагат
задачи от учебника или работната тетрадка. За домашно се дава проект на желаещите за ролята на
кислорода за живота на Земята.

При внасяне на запалената сяра в цилиндър с кислород тя изгаря
бурно, като пламъкът става по-ярък. Получава се ново вещество –
безцветният и задушлив газ серен диоксид. Реакцията се записва:
сяра + кислород → серен диоксид

•

Да проверим дали кислородът взаимодейства с желязото.
Ако внесем в цилиндър с кислород нагрята желязна спирала, тя започва да гори, като разпръсква бели, ярко светещи искри.
Това показва, че желязото взаимодейства с кислорода (фиг. 4).
Получават се железни оксиди и се отделят голямо количество топлина и светлина. Записваме реакцията:

Фиг. 4. Горене
на желязо в
кислородна
среда

кислород + желязо → железни оксиди

Кислородът взаимодейства и с химични съединения. Такива съединения влизат в състава на горивата (спирта, дървесината, бензина, въглищата, нафтата и др.). Например при горенето на спирта
в спиртната лампа той взаимодейства с кислорода на въздуха при
висока температура. Получават се въглероден диоксид и вода. Отделят се топлина и светлина.
При определени условия кислородът взаимодейства с редица
прости вещества (въглерод, сяра, желязо и др.) и с химични съединения (спирт и др.). Участва в процеса горене. Тези свойства
показват неговата голяма химическа активност.

За какво се използва кислородът

Кислородът се използва от хората, животните и растенията за
дишане. С неговото участие става отоплението на жилищата и
работата на двигателите с вътрешно горене. Най-много кислород
се изразходва в промишлеността за производството на стомана,
стъкло, пластмаса и текстил. Течният кислород намира приложение за създаване на много горещ пламък за заваряване и рязане
на метали, както и за ракетно гориво. А газът кислород се използва в медицината за лечението на хора с дихателни проблеми, както
и в системи за поддържане на живота в самолети, подводници, космически полети и подводно гмуркане.

Нещо повече

Химичният елемент кислород
съществува и под формата на
простото вещество озон, което е с триатомни молекули.
Озонът се намира в горната
част на земната атмосфера.
Той формира озоновия слой,
който задържа вредните лъчи
на слънцето. Затова изтъняването на този слой се счита
за сериозен проблем за околната среда.

Вече научихте

Помислете и отговорете

Фиг. 2. Горене на въглен в кислородна
среда

•

Фиг. 3. Горене на сяра в кислородна
среда

Реагира ли кислородът със сярата? В метална лъжичка с дълга дръжка поставяме сяра на прах. Загряваме на пламъка на спиртна лампа. Сярата се запалва и гори с бледосин пламък (фиг. 3).

1. Какви са най-важните физични свойства на кислорода?
2. Защо казваме, че кислородът е активно вещество? Какви са
най-важните му химични свойства?
3. Опишете процеса на горене в кислород на веществата:
а) въглерод; б) сяра; в) магнезий; г) желязо.
4. Къде се използва кислородът днес? На кои свойства се дължи неговата употреба?
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Примерен план:
1) Градивни частици на веществото кислород.
2) Физични свойства:
а) състояние – газ; б) без цвят; в) без вкус; г)
без мирис; д) малкоразтворим във вода; е) по-тежък е от въздуха.
3) Химични свойства:
а) взаимодействие с въглерод; б) взаимодей
ствие със сяра; в) взаимодействие с желязо; г) взаимодействие с химични съединения (спирт, бензин).
4) Употреба и значение на кислорода.
Методически насоки:
В началото на часа се мотивира необходимостта от изучаване на кислорода със значението му
за процесите дишане и горене. Разглежда се разпространението на елемента в свързано състояние
(под формата на съединения, които го съдържат)
– в земната кора, във водната обвивка на Земята, в
съединенията, съставящи живите организми. Обръща се внимание, че кислородът в атмосферата
съществува главно като газ с двуатомни молекули
(просто вещество), показани в учебника (фиг. 1, с.
82). Може да се използва се подходящо онагледяване с табло, видео или презентация.
В този урок за пръв път учениците изучават
в определена последователност (алгоритъм) физичните и химичните свойства на дадено вещество. При физичните свойства: първо се описват
външните белези на вещество, които могат да се
установят чрез сетивата – състояние, цвят, вкус,
мирис; после се обсъждат свойствата, които могат
да се установят чрез измерване – физичните кон50

Кислородът е активно
вещество. При нагряване взаимодейства с
прости вещества (метали и неметали) и с химични съединения.
Участва в процеса горене, при който се отделя топлина, а понякога и светлина.
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55. Размножаване
на растенията
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Размножаване на растенията
Прикрепеният начин на живот на растенията прави
оцеляването им трудно. За да оставят поколение, преди
неблагоприятните условия да са ги унищожили, повечето
растения се размножават и полово, и безполово.

Вид на урока
За нови знания

а)

б)

Фиг. 1. Вегетативно размножаване:
а) чесън – от всяка скилидка може да
се развие младо растение; б) картоф –
от всяка грудка се развива младо
растение
близалце
тичинки

тук има
много
спори

венчелистче

Фиг. 2. Мъховете образуват много спори. Всяка от
тях може да развие ново
растение

Опрашването е процес на пренасяне на тичинковия прашец
върху близалцето на плодника.
Цветовете на растенията се опрашват по различен начин.
Най-често това става чрез вятъра (фиг. 4) или чрез насекоми
(фиг. 5).
При растенията, които имат цветове, след опрашването тичинковият прашец попада върху близалцето на плодника. Тичинковият
прашец прораства като тръбица към яйчника и осигурява придвижването на спермиите към яйцеклетките в семепъпките. Мъжката и
женската полова клетка се сливат – извършва се оплождане.
След оплождането от семепъпката се развива семе. В семето се
намира зародишът, който се е образувал от деленето на оплодената
яйцеклетка.

Половото размножаване е свързано със сливане на мъжка и
женска полова клетка. Растенията, които образуват семена, развиват половите си клетки в шишарки или цветове.
Иглолистните растения имат мъжки и женски шишарки. Едните
носят само тичинки, а другите само семепъпки.
Растенията, които образуват цветове, се наричат цветни растения.

плодник

Нови понятия
Разширяване обема на понятието размножаване

Безполовото размножаване се осъществява по два начина –
вегетативно и чрез специални образувания, наречени спори.
Вегетативно размножаване имат повечето растения. За размножаване служат корените, стъблата, листата или части от тях,
които могат да възстановят цялото растение (фиг. 1).
Чрез спори се рамножават папратите и мъхове (фиг. 2).

Опрашване и оплождане
Мъжките полови клетки на растенията са неподвижни. Те не могат да достигнат до яйцеклетките, които са добре защитени в плодника. Затова преди оплождането се извършва опрашване.

яйчник
семепъпки

чашелистче
цветна дръжка

Фиг. 3. Устройство на двуполов цвят
с двоен околоцветник

Части на двуполов цвят

Устройство на цвят
Цветът съдържа мъжките полови органи – тичинки, и женските полови органи – семепъпки (фиг. 3). Тичинките носят мъжките
полови клетки – спермии, а семепъпките – женските полови клетки
– яйцеклетки. Тичинките и семепъпките при повечето растения се
развиват в един цвят. Той се нарича двуполов.

Плодна част
Съдържа половите органи на растението

Основна дидактическа
цел
Разширяване и затвърждаване на знанията за процеса
размножаване, формиране
на съподчинено понятие размножаване на растенията, усвояване на знания за устройството на размножителните органи при цветните
растения, както и за процесите опрашване и оплождане при растенията
Семепъпки

Тичинки

Семепъпките са разположени в плодник. В тях се образуват яйцеклетките.
Плодникът се състои от
разширена част – яйчник, и
удължена част – стълбче. В
цветовете на някои растения
има един плодник, а в цветовете на други – много плодници.

В тях се образува
тичинков прашец
с мъжките полови
клетки – спермии.
Когато узрее, той
трябва да попадне
върху близалцето
на плодника, за да
се извърши оплождане.

Цвят с много плодници
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Задачи (знания и умения като очаквани резултати)
В края на урока учениците трябва да знаят и
могат да:
• да описват различните форми на размножаване при растенията
• да назовават видове безполово размножаване
при растенията
• да назовават и илюстрират с примери растителни органи, които служат за вегетативно размножаване
• да разграничават полово от безполово размножаване при растенията
• да описват устройството на цвят
• да означават частите на цвета на схематични
рисунки
• да назовават и разпознават на схематични рисунки, модели или естествени обекти органите, в
които се образуват половите клетки на цветните
растения
• да дефинират процеса опрашване
• да привеждат примери за растения, които се
опрашват чрез вятъра или чрез насекоми
• да изобразяват схематично устройството на
цвета
• да моделират цвят с подходящи материали
• да разпознават как се извършва опрашването
на растението по устройството на цветовете
• да аргументират многообразието от форми и

Неплодна част
Съдържа други части на цвета
Околоцветник
Цветна
дръжка
Прост
Двоен
Простият около- Състои се от П р и к р е п в а
цветник има ед- чашка и венче. цвета
към
накви по форма Чашката е изгра- с т ъ б л о т о .
и багра листчета, дена от зелени Някои раскоито
обвиват чаше листчета, тения имат
плодника и ти- а венчето от яр- цветове без
чинките.
кообагрени вен- цветна дръжчелистчета.
ка.

Фиг. 4. Растенията, които се опрашват чрез вятъра, имат дребни цветове с недоразвит околоцветник или
дори без околоцветник. Тичинките
им са с дълги дръжки и вятърът лесно отнася тичинковия прашец.

Фиг. 5. Ярката багра, ароматът и нектарът на цветовeта привличат насекоми. Като прелитат от цвят на цвят, те
пренасят тичинков прашец, който е полепнал по тялото им, и така опрашват
растенията.

Нещо повече
• При някои растения едни
цветове съдържат само тичинки, а други само семепъпки.
Тези цветове са еднополови.
Когато еднополовите цветове
се развиват върху едно и също
растение, както е при тиквата
и царевицата, то се нарича еднодомно. Когато мъжките и
женските цветове се развиват
върху различни растения, както е при тополите, растението
е двудомно.
• В китайската планинска
област Маосян поради безконтролно използване на пестициди за няколко години изчезнали пчелите. Основна земеделска култура в областта са
ябълковите насаждения. За да
спасят поминъка си, стопаните
се принудили да извършват опрашване на ябълковите цветове ръчно със специално направени четчици от птичи пера.

Направете у дома
Повечето стайни растения се размножават и вегетативно.
Проучете кое от растенията в дома ви може да се размножи
чрез лист. Откъснете лист. Потопете го в чаша с вода. Когато
листът образува коренче, го засадете в саксия. Грижете се за
него и го наблюдавайте как расте.

Вече научихте
се размно Растенията
жават безполово и полово.

Помислете и отговорете
1. Нарисувайте в тетрадките си цвят на растение. Означете
плодните и неплодните му части.
2. Кои са начините за опрашване на растенията?
3. Дефинирайте процесите опрашване и оплождане.

Половото размножава не
е свързано с опрашване и оплождане.

оплождането се
 След
развива зародиш, който
е защитен в семе.
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багри на цветовете с различните възможности за
опрашването им
Методи на преподаване и учене: разказ, беседа, мултимедийна презентация, наблюдение, работа с учебника, работа в учебната тетрадка, моделиране
Учебно-методически ресурси – според наличната материална база в кабинета: учебник,
електронен вариант на учебника, учебна тетрадка,
табло – устройство на цвят, модел на цвят, естествени цветове и шишарки, схематични рисунки и
табла за вегатативно размножаване, снимки или
табло за опрашване от насекоми, снимки на растения, опрашващи се от вятъра, макет на плодник
със семепъпка и с прорастващи тръбици от тичинков прашец
Методически насоки
Урокът започва с актуализация на знанията на
учениците за основния жизнен процес размножаване и видовете размножаване чрез организиране
на беседа. Учениците отговарят на поставените
им въпроси, като дефинират процеса размножаване, назовават видовете размножаване, привеждат примери за организми с безполово и с полово размножаване, назовават мъжките и женските
полови клетки, дефинират понятието оплождане.
Учителят въвежда новата тема и записва заглавието на дъската. Осъществява мотивация по един
от следните начини:
* чрез въздействие върху емоционалната сфера
– демонстрация на фотоси на красиви ярки цвето51

ве; насекоми, които опрашват цветове; видеофрагмент за опрашването;
* чрез поставяне на проблемен въпрос: „С какво е свързано многообразието от форми и багри на
цветовете?”;
* чрез беседа за значението на размножаването
на растенията;
* чрез разкриване на целите на урока.
Учителят записва на дъската точка I. от плана
и чрез беседа изгражда схема за видовете размножаване при растенията – безполово (вегетативно
и чрез спори) и полово (чрез образуване на полови клетки в органите шишарки или цветове). Онагледяването на безполовото размножаване се извършва върху снимки, мултимедийна презентация,
фиг. 1 и фиг. 2. в учебника.
Следващият етап от урока е изясняване устройството на цвят. Изгражда се динамична рисунка на
дъската поетапно, като първо се нанасят неплодните части на цвета – цветна дръжка, чашелистчета, венчелистчета. При налични свежи цветове
учениците разпознават тези цветни части, като ги
отстраняват от него, за да останат видими само
плодните части – тичинки и плодник. Изяснява се
устройството им, функциите им и образуването на
половите клетки в тях. Чрез презентиране на фотоси или демонстрация на снимки се дава инфор-

59. Движение на вещества
в организмите. Жизнени
процеси при многоклетъчните
организми
Вид на урока
Обобщение
Основна дидактическа цел
Обобщаване и затвърждаване на знанията за
движението на вещества в организмите и жизнените процеси дразнимост, движение, размножаване,
растеж и развитие при многоклетъчните организми.
Задачи (знания и умения като очаквани резултати)
В края на урока учениците трябва да знаят и
могат да:
• назовават органи и системи, които осъществяват движение на вещества в растителните и животинските организми
• описват и проследяват движението на вещества в растителни и животински организми
• оценяват значението на транспортната систе52

мация за различните разновидности в устройството на цветовете. Учениците участват, като разпозват цветните части.
Урокът продължава с изясняване на процеса
опрашване, неговата необходимост за половото
размножаване на растенията и различните възможности за опрашване на цветовете. Подчертава
се ролята на насекомите в процеса и приспособленията на растенията за привличане на опрашители.
За многообразието от форми и багри на опрашващите се от насекоми растения по възможност
може да се демострира видеофилмче. Изясняват се
и особеностите в устройството на цветове, които
се опрашват от вятъра.
В края се изяснява как се извършва оплождането.
При наличие на макет се демонстрира прорастването на тичинковия прашец към семепъпките. Изяснява се последващо образуване на семе и плод.
Изученото се затвърждава от учениците при
решаване на задачите в учебната тетрадка.
В края на часа учителят възлага задачата от учебника на стр. 125 в рубриката „Направете у дома“.
Контрол
Индивидуални отговори, устно изпитване на
2 – 3 ученици, решаване на задачи в учебника и
учебната тетрадка

ма за единството на процесите хранене, дишане и
отделяне в многоклетъчните организми
• дефинират дразнимост и движение
• илюстрират с примери движения при растения
и животни
• изброяват и означават на схема органи от
нервната и опорно-двигателната система при животните
• проследяват по схема връзката между нервната и опорно-двигателната система
• сравняват движенията при растенията и животните
• дефинират процеса размножаване
• определят значението на размножаването за
живота на Земята
• описват процеса размножаване при растенията и животните
• назовават и илюстрират с примери органи за
размножаване при растенията и животните

• описват полови клетки и
процеса оплождане
• сравняват безполово и полово размножаване по зададени критерии
• дефинират процесите растеж и развитие
• назовават в последователност основни етапи в развитието на растения и животни
• илюстрират с примери основни етапи в развитието на
растения, пряко и непряко развитие при животни
• сравняват процесите растеж, развитие и размножаване
при растения и животни

59

Движение на вещества в организмите.
Жизнени процеси при многоклетъчните организми

Обобщение

Припомнете си най-важното за изучените тази година
жизнени процеси при многоклетъчните организми. За целта трябва да можете да отговорите на следните въпроси:
Как се извършва движението на вещества в растенията и в животните?
Кои основни жизнени процеси извършват организмите?
Кое основно свойство на организмите осигурява връзката им с околната среда?
Как реагират организмите на промените в околната
среда?

•
•
•
•

Движение на вещества в организмите
Организмите непрекъснато приемат и отделят вещества в околната среда. Необходимите им вещества се пренасят до всички клетки, а непотребните вещества се изнасят извън тялото.
При растенията обмяната на кислород, въглероден диоксид и
вода със средата на живот се извършва през устицата чрез дифузия.
Минералните соли от почвата и образуваните в листата хранителни
вещества се придвижват разтворени във вода. Това става чрез проводяща система от ликови и дървесинни цеви, по които веществата
достигат до всички растителни органи.
В животинския организъм веществата навлизат в съседни клетки чрез дифузия. При повечето животни транспортът на вещества
между отдалечени тъкани и органи се извършва чрез кръвоносна система. Тя се състои от кръвоносни съдове (артерии, вени и капиляри)
и кръв. При повечето животни движението на кръвта се осигурява от
помпената функция на сърцето. Кръвта пренася необходимите вещества до всички органи и клетки в тялото и така осъществява връзка
между процесите хранене, дишане и отделяне.

Жизнези процеси при многоклетъчните организми
Дразнимостта е основно свойство на организмите да възприемат
дразнения. Дразненията са промени в околната среда или вътрешността на тялото, които предизвикват различни ответни реакции.
Дразнимост и движения при растенията. Растенията възприемат промените в светлината, температурата, влагата и се ориентират спрямо земното привличане. Те реагират на различните
дразнители с движения – необратими реакции (тропизми) и обратими реакции (настии).
Дразнимост, ответни реакции и движения при животните. Многоклетъчните животни възприемат промените чрез специализирани сетивни клетки и сетивни органи. Те възприемат промените в средата и предават тази информация по нерви към определен нервен център. Там информацията се обработва и се изпраща
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Методи на преподаване и
учене: беседа, разказ, наблюдение на схеми и изображения, работа с учебника,
работа в учебната тетрадка
Учебно-методически ресурси: учебник, учебна тетрадка, изображения, електронни ресурси
Предварителна подготовка за часа
Учителят предварително може да изготви онагледяване за процесите, които предстои да се обобщават, чрез мултимедийна презентация, в която
има кратки видео-момента, онагледяващи всички
или някои от процесите: движения на вещества в
организмите, дразнимост и движение, размножаване, растеж и развитие на организмите.
Методически насоки
Учителят мотивира учениците за работа като
съобщава целите на урока – систематизиране и обобщаване на знанията за процесите движения на
вещества в организмите, дразнимост и движение,
размножаване, растеж и развитие на организмите.
При налична мултимедия се онагледяват някои
от процесите: движение на вещества по проводящите цеви, движение на кръвта през сърцето и по
кръвоносните съдове, различни видове растителни
движения, движения на животни, процесите покълване, поникване, опрашване, оплождане.
Преди демонстрацията на видеото се задават
въпросите, с които се организира беседа за необходимостта от движението на вещества в многоклетъчните организми, ролята на движението на
веществата за единството на процесите в организмите. Успордно с беседата учениците решават
се задача 1. на стр. 133 от учебника и задача 1. от
учебната тетрадка.

„команда“ за ответна реакция. Отново по нервни влакна командата
стига до изпълнителен орган – мускул или жлеза (фиг. 1).
Сетивна
клетка

Сетивен нерв

Нервен
център

Изпълнителен
нерв

Изпълнителен орган
(мускул, жлеза)

Фиг. 1. Схема на пътя на дразнението и осъществяването на ответна реакция

Растежът, развитието и размножаването са взаимосвързани процеси. Младите организми бързо увеличават размерите и
масата си. При развитието си те достигат етап, в който могат да се
размножават.
Растежът на растенията продължава през целия им живот, а
растежът на животните е до достигане на определени размери. Растежът се осъществява чрез делене на клетките и нарастването им.
Развитието на растенията и животните преминава през
различни етапи. При някои животни развитието е пряко, а при други – чрез пълна или непълна метаморфоза.
Размножаването е безполово и полово. Безполовото размножаване води до поява на организми, които имат всички белези на
единствения родител. При половото размножаване новият организъм започва развитието си от една клетка, получена след сливане
на мъжка и женска полова клетка. Поколението носи белези на двамата родители, но има и свои нови белези. Половото размножаване
осигурява многообразието на организмите от един вид.

Какво научихте за движението на вещества
в организмите и за изучените процеси?
1. Чрез кой физичен процес растенията и животните извършват
обмяна на кислород и въглероден диоксид с околната среда?
2. Разгледайте фиг. 1. Проследете пътя на реакцията в отговор на
дразнение. Приведете примери за реакции при различни дразнители.
3. Процесът на увеличаване размерите и масата на организмите
се нарича:
а) размножаване б) развитие
в) растеж
г) зародишно развитие
4. Приведете примери за растения, които човек размножава вегетативно.
5. Защо повечето растения образуват много семена?
6. Сравнете семената на растенията и яйцата на птиците. Кои
части от семето си съответстват с части от яйцето?
7. Отговорете на въпросите:
а) Как се нарича сливането на мъжка и женска полова клетка?
б) След кой процес се извършва оплождането при цветните растения?
в) Кое развитие се нарича метаморфоза?
г) Каква е разликата между непълна
и пълна метаморфоза?
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За обобщаване и систематизиране на знанията
за свойството дразнимост и основния жизнен процес движение се организира беседа, която има за
цел да провери до каква степен са усвоени знанията. При налични пропуски се правят допълнителни
пояснения. Сравняват се движенията на растенията
и животните, както и опорно-двигателната система
на гръбначните и безгръбначните животни. Учениците наблюдават фиг. 1 на стр. 133 в учебника,
проследяват пътя на дразненията до изпълнителните органи. Аргументират връзката между нервната
и опорно-двигателната система. Възлагат се задачи
от учебника и учебната тетрадка – зад. 2 от стр. 133
в учебника и задача 2 от учебната тетрадка.
Обобщаването на знанията за процесите размножаване, растеж и развитие дава възможност за
различни интересни решения за провеждане на беседа, наблюдения на растения и животни от видеофилмчета, презентации със статични изображения
и други, съобразно наличната материална база и
практически опит на учениците.
Решават се самостоятелно или фронтално задачи
3, 4, 5, 6 и 7 на стр. 133 от учебника и задача 3 в учебната тетрадка. Ако времето за решаване на всички
задачи не достига, те се възлагат за домашна работа.
При организацията на учебно-познавателната
дейност учителят трябва да успее да установи степента на усвоеност на основните понятия по темите от учебната програма.
Контрол
текущо оценяване: индивидуално; устно изпитване; оценяване на решените задачи в учебника и
учебната тетрадка
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62. Кръвоносна
система.
Кръвообращение
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Кръвоносна система. Кръвообращение
Органите, които придвижват кръвта и така осигуряват
движението на вещества в тялото, са сърцето и кръвоносните съдове. Те са кухи органи, изграждащи кръвоносната
система на човека (фиг. 1).

сърце

Вид на урока
за нови знания

Кръвоносната система е изпълнена с кръв. Кръвта се състои от
течна част – кръвна плазма и кръвни клетки. Кръвната плазма съдържа много вода и разтворени в нея вещества. Кръвните клетки
са три вида – червени, бели и кръвни плочици (фиг. 2). Червените
кръвни клетки извършват транспорт на газове. Те пренасят кислород
от белите дробове до всички клетки, а въглероден диоксид – от клетките до белите дробове. Белите кръвни клетки защитават организма
от болестотворни микроорганизми. Кръвните плочици осигуряват
съсирването на кръвта при нараняване.
бели кръвни клетки

артерии

вени

кръвни плочици
червени кръвни клетки

Нови понятия
кръв, кръвообращение

Работа на органите на кръвоносната система

Фиг. 1. Кръвоносна система на
човека

Кръвоносната система осигурява транспорта на вещества от
едно на друго място в организма.
Сърцето пулсира – както при животните то се свива и отпуска,
като осигурява движението на кръвта към всички части на тялото.
Кръвоносните съдове имат транспортна функция. Те са тръбовидни образувания, които:
доставят на всички клетки необходимите им вещества
изнасят от всички клетки непотребните и вредните вещества.

•
•

Основна дидактическа
цел
Разширяване и затвърждаване на знанията за кръвоносна система; формиране на
понятията кръв и кръвообращение; усвояване на знания за
устройството на кръвоносната система на човека и
за значението на кръвообращението
предсърдия

Устройство на кръвоносната система

камери

Сърцето е мускулест орган, който започва да тупти още преди
раждането ни и със спирането си причинява смърт. Намира се в
гръдния кош между двата бели дроба и е голямо колкото юмрука
на човек (фиг. 3). Сърцето се съкращава около 75 пъти в минута. След всяко свиване на сърдечния мускул той се отпуска и си
почива. За работата на сърцето може да се съди по пулса. Той се
усеща в стените на артериите и отговаря на броя на ударите на
сърцето (фиг. 4).

Фиг. 3. Сърцето има 4 кухини –
2 предсърдия и 2 камери. Кръвта
навлиза в предсърдията, преминава
в камерите и от там напуска сърцето
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Задачи (знания и умения като очаквани резултати)
В края на урока учениците трябва да знаят и
могат да:
• дефинират кръвоносна система на човека,
кръв и кръвообращение
• изброяват органите на кръвоносната система
на човека
• разпознават и означават на изображение или
модел органите на кръвоносната система
• определят значението на кръвта като преносител на вещества и привеждат примери
• изясняват състава на кръвта и назовават трите
вида кръвни клетки
• сравняват функциите на трите вида кръвни
клетки
• описват устройството на сърцето и трите вида
кръвоносни съдове
• изясняват функциите на сърцето и кръвоносните съдове
• сравняват трите вида кръвоносни съдове по
дадени критерии
• изясняват значението на тънките стени на капилярите и бавното движение на кръвта в тях
• обясняват как се измерва пулсът и от какво
зависи
• описват и проследяват по схема движението
на кръвта в кръвоносната система
• дефинират голям и малък кръг на кръвообращение
• изясняват значението на кръвообращението
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Фиг. 2. Кръвни клетки. В 1 mm3
кръв има 4 – 5 милиона червени
кръвни клетки, 6000 – 9000 бели
кръвни клетки и 200 000 – 400 000
кръвни плочици

Фиг. 4. Пулсът се измерва чрез напипване на
повърхностно разположена артерия. Той зависи
от възрастта, физическото натоварване, здравословното състояние и вълненията ни

При всяко сърдечно съкращение кръвта се изтласква от сърцето
в кръвоносни съдове – артерии. Артериите са кръвоносни съдове, в които кръвта се движи в посока от сърцето към всички части
на тялото. Големите артерии се разклоняват на все по-тесни тръбички, при което скоростта на движещата се в тях кръв намалява.
Най-малките артерии постепенно преминават в капиляри. Капилярите са най-тесните и най-малките кръвоносни съдове. Те образуват гъста капилярна мрежа, в която кръвта се движи бавно. Стените
на капилярите са изградени от един слой клетки. Обмяната на вещества между кръвта и клетките на тялото се извършва в капилярите
благодарение на тънките им стени и бавното движение на кръвта в
тях. Кръвта от капилярите се събира в малки вени, които се сливат
във все по-широки вени. Вените са кръвоносни съдове, които връщат кръвта от органите в сърцето.

Нещо повече
• Възрастните хора имат
5 – 6 литра кръв.
• За 70 години сърцето на
човек се свива и отпуска около 2,5 милиарда пъти.

бели дробове

Кръвообращение и значението му
Постоянното движение на кръвта от сърцето до всички части на тялото и обратно се нарича кръвообращение.
Това движение на кръвта в тялото се извършва в два кръга – голям и малък (фиг. 5). В големия кръг на кръвообращение кръвта се
движи от сърцето до всички части на тялото и се връща в сърцето. Тя доставя на клетките необходимите им хранителни вещества,
вода, кислород и витамини и приема от тях непотребните вещества.
В малкия кръг на кръвообращение кръвта се движи от сърцето към
белите дробове и обратно до сърцето. Тя пренася до алвеолите въглеродния диоксид, който се е образувал при дишането на клетките,
след което той се отделя с издишания въздух. В белите дробове
кръвта се обогатява с кислород, който е навлязъл в алвеолите с
вдишания въздух.
Благодарение на кръвообращението всяка клетка в тялото получава необходимите и отделя ненужните ѝ вещества. Движението на
кръвта в кръвоносната система осигурява връзката между всички
клетки и органи в тялото. Кръвообращението има значение и за
запазването на постоянна телесна температура, тъй като при движението си кръвта затопля едни органи и охлажда други.

вени

сърце

артерии

капиляри

Фиг. 5. Голям и малък кръг на кръвообращение. Яркочервената кръв
е богата на кислород (представена в
червено), а виненочервената кръв –
на въглероден диоксид (представена
в синьо)

Вече научихте

Помислете и отговорете
1. Избройте органите на кръвоносната система на човека.
2. Изяснете състава на кръвта. Назовете видовете кръвни клетки и посочете функцията им.
3. Сравнете посоката на движение на кръвта в артериите и във
вените. Какво е значението на тънките стени на капилярите
и бавното движение на кръвта в тях?
4. Опишете движението на кръвта в двата кръга на кръвообращение.

кръв
кръвообращение
система
 Кръвоносната
осигурява транспорта
на вещества в човешкия
организъм.

ръвообращението
 Ксвързва
процесите на
обмяната на веществата – хранене, дишане и
отделяне.
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• сравняват кръвоносната система на животните и човека
• извличат информация от фигури и схеми
Методи на преподаване и учене: разказ, беседа, мултимедийна презентация, наблюдение, работа с учебника, работа в учебната тетрадка
Учебно-методически ресурси: учебник, електронен вариант на учебника, учебна тетрадка,
табло кръвоносна система на човека, модел на човешко сърце, микроскопски препарат на кръвни
клетки
Методически насоки
Урокът започва с актуализация на знанията
на учениците за кръвоносните съдове и сърцето на животните. Чрез беседа учителят проверява до каква степен са усвоени знанията за ролята
на кръвта като преносител на вещества (О2, СО2,
хранителни и непотребни вещества). Подчертава
значението на кръвоносната система за осигуряване единството на организма чрез свързването на
процесите хранене, дишане и отделяне.
Учителят организира наблюдение върху фиг. 1.
в учебника или табло, отразяващо устройството на
кръвоносната система. Обучаваните установяват
приликите между органите на кръвоносната система
на гръбначните животни и тези на човека, припомнят си функцията на сърцето, артериите и вените.
С разказ учителят въвежда новата информация за състава на кръвта. Насочва вниманието на
учениците към фиг. 2. в учебника и предизвиква
интереса им с прочит на текста под фигурата, по-

сочващ огромния брой кръвни клетки във всяка
капка кръв. При наличие на готови микроскопски
препарати с кръвни клетки организира наблюдението им. Следва работа в учебната тетрадка по
задача 1. – свързване на трите вида кръвни клетки
със специфичните им функции.
Урокът продължава с изучаване на устройството и функциите на сърцето. Учениците наблюдават фиг. 3. в учебника, табло или модел на сърце.
Чрез разказ учителят разширява и задълбочава
знанията им за големината, местоположението и
дейността на сърдечния мускул. Той обяснява на
какво се дължи пулсът, как се измерва и от какво
зависи. Учениците измерват пулса си и получават
задача да го измерят отново след часа по физическо възпитание и спорт.
Следва разказ на учителя за трите вида кръвоносни съдове и сравняването им по големина, дебелина на стените им, посока и скорост на движещата
се в тях кръв. Учителят изяснява, че тънките стени
на капилярите и бавното движение на кръвта в тях
осигуряват обмяната на вещества между кръвта и
клетките. Учениците се насочват към работа по задача 2. и задача 3. в учебната тетрадка, след което

се прави проверка на отговорите им с цел евентуално допълнение или коригиране на написаното.
Урокът приключва с изясняване на кръвообращението. Учителят дефинира процеса и проследява движението на кръвта в големия и в малкия кръг
на кръвообращение. Учениците наблюдават табло
или фиг. 5. в учебника. Учителят обяснява защо
кръвта в едни кръвоносни съдове е яркочервена,
а в други е виненочервена. Прави извод за значението на кръвообращението за съществуването на
всяка клетка в тялото ни. Допълва, че кръвообращението има значение и за поддържането на постоянна температура на тялото. Часът завършва с
решаването на задача 4. в учебната тетрадка.
В хода на урока учениците записват плана на
урока в тетрадките си. При недостиг на време
изпълнението на някои задачи може да остане за
домашна работа или да се проведе в началото на
следващия час.
Контрол
Индивидуални отговори, устно изпитване на
2 – 3 ученици, решаване на задачи в учебника и
учебната тетрадка

63. Здравни познания
и хигиена на кръвоносната
система
Вид на урока
за практически дейности
Основна дидактическа цел
Разширяване и затвърждаване на знанията за
кръвоносна система; задълбочаване на знанията за
здравословен начин на живот; убеждаване на учениците, че за опазване и укрепване на здравето си
човек трябва да се грижи ежедневно
Задачи (знания и умения като очаквани
резултати)
В края на урока учениците трябва да знаят и
могат да:
• изброяват фактори, които влияят благоприятно, и такива, които влияят неблагоприятно върху
кръвоносната система
• доказват вредното влияние на алкохола, тютюнопушенето и наднорменото тегло върху сърцето и кръвоносните съдове

• изразяват мнение, обсъждат и назовават навици, вредни за здравето на човека
• дискутират правила за здравословен начин на
живот
• знаят правила за превенция на кръвоносната
система
• аргументират необходимостта от спазване на
хигиенни правила и съвети за укрепване и превенция на кръвоносната система
• изброяват доводи за това, че здравето на човека и дейността на кръвоносната му система до
голяма степен зависят от самия него
• изброяват последователност от правила за долекарска помощ при кръвотечения
• усвояват знания и умения за даване на първа
помощ при кръвотечения
• правят самооценка на начина си на живот,
като сравнява хигиенните правила и съвети с поведението си
• работят в екип като изготвят постери и презентации
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Предварителна подготовка за часа
Учителят предлага примерни теми за изготвяне
на постери и презентации във връзка със следващия урок. Той разпределя в екипи ученици, които
са проявили желание за участие, възлага им задачи
и им оказва помощ при подготовката.
Примерни теми:
1. Фактори, които увреждат кръвоносната система на човека.
2. Фактори, които влияят благоприятно върху
кръвоносната система.
3. Видове кръвотечения.
4. Оказване на долекарска помощ при различни
кръвотечения.

При преминаване към новата
тема учениците се включват в
дискусия по въпроса „Вярно
ли е, че здравето на човека и
дейността на кръвоносната
му система до голяма степен зависят от самия него?“.
Учениците изразяват мнения,
обсъждат и дават примери
от живота на свои близки и
познати. Следва изпълнението на Задача 1. от стр. 140.
в учебника. Подрастващите
четат информацията, представена в Таблица 1. Предварително подготвени по темата
ученици представят презентациите и постерите си. Всички
ученици попълват задача 1. в
учебната тетрадка. Прави се проверка на отговорите и при необходимост – допълнение или коригиране на написаното.
Учителят прилага мозъчна атака, като задава
въпроса „Какво включва здравословният начин
на живот, укрепващ кръвоносната система?“. Той
записва на дъската отговорите без да критикува
и дава преценки. Следва обсъждане на предложенията и представяне на презентации и постери
по темата. Преминава се към работа с учебника и
учебната тетрадка. Учениците прочитат съветите
за укрепване на кръвоносната система (стр. 140.
в учебника) и решават Задача 2. в учебната тетрадка, аргументирайки защо трябва да се спазват
изброените съвети.
Учителят или предварително подготвен ученик
представя накратко видовете кръвотечения. Учениците отново работят с учебника, ползвайки като
източник на информация фигури 3, 4 и 5 на стр.
141, както и Приложение 3. в края на учебника. Решават Задача 3. от учебната тетрадка.
Часът приключва с включване на учениците в
ролеви игри, в които те трябва да предложат правилно поведение в две ситуации, изискващи долекарска помощ.
За домашно учителят възлага задачата, предложена в рубриката „Направете у дома“.

Методически насоки
В началото на часа с кратка беседа се проверява доколко учениците са усвоили знания за устройството и функциите на кръвоносната система.

Контрол
текущо оценяване: индивидуално и/или групово
устно изпитване
оценяване на представени презентации и постери
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Здравни познания и хигиена на кръвоносната система
Дейността на всички органи зависи от кръвоносната
система. Ако сърцето и кръвоносните съдове са здрави, те
кръвоснабдяват добре всички части на тялото ни.
Здравето и дейността на кръвоносната система до голяма степен зависят от начина на живот на всеки от нас.

Практически
дейности
В този час
• Ще се научите да разпознавате факторите, които увреждат или укрепват
кръвоносната система.
• Ще усвоите умения за даване на първа помощ при
кръвотечение.

Кои фактори влияят неблагоприятно върху
кръвоносната система
Задача 1. Прочетете информацията от таблица 1, за да можете
да доказвате вредното въздействие на някои фактори.
Подгответе самостоятелно или с екип постер или презентация по темата, като използвате представената и
допълнителна информация.
Таблица 1
Фактори с неблагоприятно влияние
Никотин

Алкохол

Съвети за укрепване на
кръвоносната система
1. Практикувайте любим
спорт, като се натоварвате
постепенно. Съобразявайте
се с възрастта, пола и здравословното си състояние
(фиг. 1).
2. Приемайте умерени количества сол, сладкарски и
тестени изделия.
3. Избягвайте пържени и
мазни храни.
4. Подбирайте храни, бедни на мазнини, от животински произход (фиг. 2).
5. Не преяждайте.
6. Осигурявайте си достатъчно почивка след физическо натоварване, умствено
напрежение и стрес.

Болестотворни
микроорганизми
Наднормено тегло

Въздействие върху сърцето и кръвоносните
съдове
● стеснява кръвоносните съдове и органите не
получават достатъчно кислород
● учестява пулса
● нарушава сърдечния ритъм
●
●

отслабва сърдечния мускул
води до затлъстяване на сърцето
уврежда кръвоносните съдове

●

увреждат сърцето

●

претоварва сърцето
увеличава риска от високо кръвно налягане,
захарен диабет и други болести

●
●

Кои фактори влияят благоприятно върху
кръвоносната система
За укрепване на кръвоносната система голямо значение има здравословният начин на живот. Той включва спортуване, туризъм, правилно хранене, редуване на труд и почивка и предпазване от фактори
с вредно въздействие. При спазването на определени хигиенни правила органите на кръвоносната система работят добре и рискът от заболявания е по-малък. Сърцето става по-издръжливо на натоварване,
а кръвоносните съдове запазват здравината и еластичността си.
Задача 2. Прочетете съветите за укрепване на кръвоносната
система. Запишете в тетрадките си срещу всеки съвет
(означен с цифра) обяснението защо да го спазваме
(означено с буква).
Защо да спазваме изброените хигиенни правила и съвети
А) Сърцето се кръвоснабдява и работи по-добре. При едно съкращаване то изтласква повече кръв към органите (фиг. 1).

Б) Солта повишава кръвното налягане.
В) Всеки килограм в повече затруднява сърцето.
Г) Мазнините от животински произход се натрупват по вътрешната повърхност на кръвоносните съдове и ги стесняват (фиг. 2).
Д) Правилният режим на работа и почивка предпазва сърцето и
кръвоносните съдове от болести.
Е) Пулсът се забавя, сърцето има повече време за почивка.
Ж) Сладките и тестените продукти водят до наднормено тегло,
Фиг. 1. Спортове за издръжливост
което претоварва сърцето.
като бягането и плуването подоб-

артерия

Задача 3. Използвайте информацията от фиг. 3, фиг. 4, фиг. 5 и
от таблица 1 в приложение 3, за да отговорите на въпросите:
стеснена артерия
А) Кое кръвотечение е най-опасно?
Б) Как се спират капилярно, слабо венозно и артериално кръво- Фиг. 2. Стесняването на кръвоносните
течение?
съдове води до повишаване на кръвВ) В кои случаи е необходимо незабавно да се потърси лекарска ното налягане
помощ?
Г) Как е правилно да се спре кръвотечение от носа?
Д) При артериално или при венозно кръвотечение кръвта е аленочервена?

капилярно кръвотечение венозно кръвотечение артериално кръвотечение

Фиг. 3. Капилярното кървене засяга малки кръвоносни съдове и спира бързо. Венозното кръвотечение е равномерно, кръвта е виненочервена. При артериалното
кръвотечение кръвта е яркочервена, изтича като пулсираща струя в синхрон с
ударите на сърцето.

Фиг. 4. Кръвотечението от носа е слабо кървене, което обикновено спира
след няколко минути. Препоръчително е човек да седне с леко приведена напред глава и да постави памук
в ноздрата си или да притисне двете
ноздри.

Направете у дома

Фиг. 5. Първа помощ при кръвотечения. При правене на кръвоспираща стегната
превръзка трябва да се отбележи часът, защото, ако превръзката не се разхлаби,
тъканта остава без кръв и може да загине за 2 часа.

Задача 4. Разиграйте следните ситуации:

А) На разходка сте с малкото си братче/сестриче, то пада и от
коляното му потича кръв. Какво ще направите?
Б) Вие сте медицинска сестра в училище. При вас идва ученик
с рана, от която изтича равномерно виненочервена кръв. Как ще
спрете това кръвотечение?
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• развиват умения за изготвяне на презентации
с програмата Power Point
• представят проекта си, усвоявайки умения за
публична изява
Методи на преподаване и учене: беседа, разказ, представяне на предварително подготвени
презентации и постери, наблюдение, мозъчна атака, работа с учебника, работа в учебната тетрадка
Учебно-методически ресурси: учебник, учебна тетрадка, презентации и постери
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ряват работата на сърцето. То започва да бие по-бавно и да изпомпва
повече кръв

Действия за оказване на първа помощ

Често при травми кръвоносните съдове се нараняват и настъпват кръвотечения. В зависимост от това какъв вид кръвоносен съд
е наранен, кръвотеченията са капилярни, венозни и артериални.
При загуба на 2 – 2,5 литра кръв настъпва смърт.

Измерете
трикратно
пулса си: 1. когато сте
спокойни, в седнало положение; 2. след 10 клякания; 3. след 10 клякания, 10 лицеви опори и
10 коремни преси. Сравнете получените данни
и изяснете причините за
наблюдаваните разлики.
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФИЗИЧНИ ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ
При изучаване на предмета Човекът и природата учениците се запознават с някои физични величини, но без да се обяснява понятието величина. В осми клас за втора година самостоятелно се
изучава предметът Физика и астрономия. Затова е
важно учениците да осмислят понятието физична
величина, както и необходимостта от използване
на система измерителни единици.
Физичната величина e физична характеристика на обект или явление, която може да се измери или преброи и резултатът да се сравни с подобна характеристика на друг обект (например маса,
обем, сила, температура, налягане и др.).
Величините са свързани помежду си чрез уравнения, които изразяват физичните закони.
За да могат физичните величини да се измерват,
за всяка величина се избира еталон за единица. Големината на една или друга подобна величина се
получава като умножим единицата мярка с числен
коефициент.
Международната система единици (международно означение SI, от френски: Système
international d’unités[1]) е съвременната форма
на метричната система и е най-широко използваната система единици, както в науката, така и в
стопанството и техниката. Причина за създаването на SI, e съществувалата липса на координация
между различните области на науката при използването на единици.
Стандартите на Международната система единици, публикувани през 1960 година, са резултат

от процес, започнал през 1948 година, и се основават на старата система метър-килограм-секунда (MKS), а не на конкурентната система сантиметър-грам-секунда (CGS), която от своя страна има
няколко разновидности.
Международната система единици не е фиксирана, а дефинициите за единиците могат да се
променят с международно споразумение, когато
развитието на техниките за измерване даде възможност за по-точна дефиниция.
SI (СИ) представлява система единици, изградена от 7 основни, 22 именувани (обикновено на имена на учени и записвани с главни
букви) и неограничен брой неименувани производни единици, както и набор от стандартни
представки, които имат характер на десетични
множители. Включват се и допълнителните единици радиан и стерадиан, които са безразмерни.
Други единици като литърът също са приети да
се използват в SI. Уеднаквени са дефинициите
на мерните единици, както и правилата за изписване и представяне на измерванията по стандартен начин.
Седемте основни единици са метър, килограм,
секунда, ампер, келвин, мол и кандела, съответно за следните физични величини: дължина, маса,
време, електричен ток, температура, количество
вещество и светлинен интензитет. Символите или
означенията им се изписват с малка буква, изключение правят само К (келвин) и А (ампер), защото
са наречени на имена на учени.
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ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ
№
по
ред
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Име

Означение

Мярка за
величина

Определение

1.

метър

m

Дължина

Единицата за дължина е дължината на пътя, изминат от
светлината във вакуум за интервал от време 1/299792458 от
секундата

2.

килограм

kg

Маса

Единицата за маса е равна на масата на международния прототип на килограма (цилиндър, изработен от сплав на платина и иридий), съхраняван в Международното бюро по мерки и
теглилки (BIPM) в Париж

3.

секунда

s

Време

Единицата за време е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома
на Цезий-133.

4.

ампер

A

Големина на
електричния
ток

Единицата за електричен ток е големината на постоянен електричен ток, който при протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрайна дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на разстояние 1 метър един
от друг във вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила 2.10–7 нютона на всеки метър от тяхната
дължина

5.

келвин

K

Термодинамична
температура

Единицата за термодинамична темпера
тура представлява
1/273,16 част от термодинамичната температура на тройната
точка на водата

6.

мол

mol

Количество
вещество

Единицата за количество вещество е големината на количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 килограма въглерод 12 (структурните единици са 6,023×1023 или число
на Авогадро)

7.

кандела

cd

Интензитет на Единицата за интензитет на светлината е силата на светлината в
светлината
дадена посока от източник, излъчващ монохроматично лъчение с
честота 540.1012 херца и интензитет на лъчението в тази посока
1/683 вата на стерадиан

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТЕСТ – ВХОДНО НИВО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
6. клас
Дата: ...............................
Име, презиме, фамилия: .................................................................................................................................
Клас: ................................. № в класа .............

ВАРИАНТ 1
Тестът включва 15 задачи от ІІІ, ІV, V клас. Задачите са разделени в две части.
ПЪРВАТА ЧАСТ включва дванадесет задачи с избираем отговор, като само един от тях е верен.
Оградете верния отговор.
ВТОРАТА ЧАСТ включва три задачи със свободен отговор. Решете ги като следвате указанията
в условието на задачата.
ЧАСТ ПЪРВА
1.

Кое от посочените движения НЕ съществува в действителност?
А) Земята се върти около оста си.
Б) Планетите обикалят около Слънцето по кръгови орбити.
В) Слънчевата светлина се движи праволинейно.
Г) Планетите и Слънцето обикалят около Земята.

2.

1 т.

Гравитацията е причина за:
А) падането на телата
Б) смяната на годишните сезони
В) движението на планетите около Слънцето
Г) движението на спътниците около планетите
Посочете ГРЕШНОТО твърдение

3.

Защо през зимата улиците се посипват с пясък или сол?
А) за да се увеличи триенето
Б) за да се почистят по-лесно
В) не е необходимо да се замърсяват улиците
Г) за да се намали триенето

4.

1 т.

1 т.

Кое твърдение е вярно:
А) Батерията не поддържа протичането на електричен ток
Б) Някои електрически уреди използват и преобразуват електрическата енергия
В) Соларните източници превръщат слънчевата енергия в електрическа
Г) За подобряване опазването на околната среда е достатъчно да се използват
съществуващите източници на електрическа енергия

1 т.
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5.

Посочете в кой ред са записани само смеси?
А) въздух, йод, морска вода
Б) стомана, речна вода, цимент
В) желязо, захарен сироп, вода
Г) йодна тинктура, готварска сол, захар

6.

1 т.

Коя от посочените смеси не можем да разделим чрез филтруване?
А) вода и дървесни стърготини
Б) вода и пясък
В) вода и готварска сол
Г) вода и глина

7.

1 т.

Най-голямо влияние върху климатичните промени на Земята оказва:
А) голямата скорост на вятъра
Б) киселинни дъждове
В) валежите от сняг
Г) парниковият ефект

8.

1 т.

При каква температура замръзва морската вода в сравнение с чистата вода:
А) при по-висока
Б) понякога при по-висока, понякога при по-ниска
В) при по-ниска
Г) замръзват при една и съща температура

9.

1 т.

Кое животно е от групата на гръбначните животни:
А) скален гълъб
Б) черна мида
В) медоносна пчела
Г) градински охлюв

1 т.

10. Цветовете на растенията осъществяват процеса:
А) хранене
Б) размножаване
В) растеж
Г) развитие

1 т.

11. Кое означение е неправилно:
главен мозък

А) главен мозък
Б) гръбначен мозък
В) нерв
Г) артерия

гръбначен мозък
1 т.

нерв
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артерия

12. Кой от органите не е логически свързан с останалите:
А) яйчник
Б) матка
В) сърце
Г) семенник

1 т.
ЧАСТ ВТОРА

13. Изобразената на фигурата везна е в равновесие.
А) Масата на претеглената с везната топка е ................. g.
Б) Ще се наруши ли равновесието на везната,
ако на мястото на топката поставим книга
с маса 0,160 kg?

10 g

100 g

20 g

50 g

Да/Не (оградете верния отговор)

3 т.

14. Неизвестно вещество е газ, съставна част на въздуха. Не поддържа дишането и горенето.
Втечнява се при много ниска температура, получената течност може да се използва за
замразяване на продукти.
Неизвестното вещество е ......................................................................................................

2 т.

15. Изберете и запишете верните отговори.
А) Коя фигура илюстрира правилната
стойка на тялото?
Заградете в кръгче фиг. 1 или фиг. 2.

Фиг. 1

Фиг. 2.

Б) Подчертайте това кръвотечение, което е най-опасно – капилярно, венозно или артериално?

артериално кръвотечение

венозно кръвотечение

капилярно кръвотечение

В) Отговорете с ДА или НЕ – може ли алкохолът да премине от тялото на бременната жена в
плода и да му причини увреждания?

3 т.
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ТЕСТ – ВХОДНО НИВО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
6. клас
Дата: ...............................
Име, презиме, фамилия: .................................................................................................................................
Клас: ................................. № в класа .............

ВАРИАНТ 2
Тестът включва 15 задачи от ІІІ, ІV, V клас. Задачите са разделени в две части.
ПЪРВАТА ЧАСТ включва дванадесет задачи с избираем отговор, като само един от тях е верен.
Оградете верния отговор.
ВТОРАТА ЧАСТ включва три задачи със свободен отговор. Решете ги като следвате указанията
в условието на задачата.
ЧАСТ ПЪРВА
1.

Кое от посочените тела НЕ извършва движение спрямо Земята?
А) Слънцето
Б) Луната
В) училищната сграда
Г) планетата Венера

2.

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
А) Гравитационно привличане съществува само между космическите тела.
Б) Гравитацията е причина за движението на планетите около Слънцето.
В) Гравитационно привличане е по-голямо, когато масата на телата е по-голяма.
Г) Гравитацията е причина за движението на спътниците около планетите.

3.

1 т.

Кое твърдение е вярно:
А) Батерията поддържа протичането на електричен ток.
Б) Различните електрически уреди използват и преобразуват електрическата енергия.
В) Соларните източници превръщат енергията на вятъра в електрическа.
Г) За подобряване опазването на околната среда се разработват нови източници
на електрическа енергия.
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1 т.

Защо през зимата улиците се посипват с пясък или сол?
А) за да се почистят по-лесно
Б) за да се увеличи триенето
В) не е необходимо да се замърсяват улиците
Г) за да се намали триенето

4.

1 т.

1 т.

5.

Посочете в кой ред са записани само чисти вещества?
А) захар, кислород, вода
Б) готварска сол, акварелни бои, стомана
В) спирт, въглероден диоксид, разтвор на син камък
Г) парфюм, йодна тинктура, въздух

6.

Коя от посочените смеси не можем да разделим чрез утаяване?
А) желязо и спирт
В) вода и пясък

7.

Б) вода и глина
Г) вода и захар
Б) чрез прибавяне на вода
Г) чрез изпарение на част от водата

1 т.

Къде са изброени само суровини?
А) въглища, желязо, въздух
В) пластмаси, природен газ, скали

9.

1 т.

Как ще превърнете наситен разтвор на сол в ненаситен:
А) чрез прибавяне на разтворимо вещество
В) чрез филтруване на разтвора

8.

1 т.

Б) руди, нефт, стъкло
Г) нефт, въглища, руди

Кое животно е от групата на безгръбначните животни:
А) зелен гущер
Б) балканска пъстърва
В) копринена пеперуда
Г) кафява мечка

1 т.

10. Семената на растенията осъществяват
процеса:
А) хранене
Б) размножаване
В) растеж
Г) развитие

1 т.

11. Кое означение е неправилно:
А) череп
Б) ребра
В) гръбначен стълб
Г) прешлен

череп
прешлен

ребра

1 т.

гръбначен стълб

12. Коя от думите не е логически
свързана с останалите:
А) мозък
Б) вена
В) капиляр
Г) артерия

1 т.
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ЧАСТ ВТОРА
13. Изобразената на фигурата везна е в равновесие.
А) Масата на претегленото с везната парче диня е ................... g.
Б) Ще се наруши ли равновесието на везната,
ако на мястото на динята поставим
пъпеш с маса 0,970 kg?

20 g 10 g

1 kg

Да/Не (оградете верния отговор)

3 т.

14. Неизвестно вещество е газ, съставна част на въздуха. Не поддържа дишането и горенето.
В големи количества влияе на климата.
Веществото е ............................................................................................................

2 т.

15. Изберете и запишете верните отговори.
А) Коя фигура илюстрира правилната стойка на тялото?
Заградете в кръгче фиг. 1 или фиг. 2.

Фиг. 1

Фиг. 2

Б) Коя фигура илюстрира кръвотечение от артерия? Заградете в кръгче фиг. 1. или фиг. 2.
аленочервена кръв

виненочервена кръв

Фиг. 1

Фиг. 2

В) Отговорете с ДА или НЕ – може ли никотинът от цигарите да премине от тялото
на бременната жена в плода и да му причини увреждания? .................
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3 т.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
6. клас
Дата: ...............................
Име, презиме, фамилия: .................................................................................................................................
Клас: ................................. № в класа .............

ВАРИАНТ 1
Тестът включва 15 задачи от VІ клас. Задачите са разделени в две части.
ПЪРВАТА ЧАСТ включва дванадесет задачи с избираем отговор, като само един от тях е верен.
Оградете верния отговор.
ВТОРАТА ЧАСТ включва три задачи със свободен отговор. Решете ги като следвате указанията
в условието на задачата.
ЧАСТ ПЪРВА
1.

По дадените скорости определете кое е най-бързото движение
А) 5m/s
Б) 60 m/s
В) 72 km/h
Г) 20 m/s

2.

1 т.

При какво условие спирачният път на автомобил е най-малък?
А) на мокър път
Б) на сух път
В) на заледен път
Г) при голямо разстояние до другите участници в движението

3.

1 т.

На силомер е закачена метална теглилка. Как ще се промени показанието на силомера, ако
потопим теглилката в солена вода?
А) ще отчете същата стойност
Б) показанието на силомера не се влияе
В) ще отчете по-голяма стойност
Г) ще отчете по-малка стойност

4.

На фигурата е показана положително наелектризирана
линийка между две топчета от стиропор. Какъв е зарядът
на топчетата?
А) Топчето А има положителен заряд, а топчето Б – отрицателен
Б) Двете топчета имат положителен заряд
В) Двете топчета имат отрицателен заряд
Г) Топчето А има отрицателен заряд, а топчето Б – положителен

1 т.
+
+
+
+
+
+
+

А

Б

1 т.
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5.

Кое от посочените свойства на желязото е химично?
А) температура на топене
Б) блясък
В) електропроводимост
Г) взаимодействие с кислорода

6.

При химичните промени на веществата :
А) се променя само тяхното състояние
Б) се получават нови вещества
В) не се променят химичните елементи
Г) се получават само прости вещества

7.

1 т.

Кое твърдение за градивните частици е вярно:
А) йоните имат маса, но нямат заряд
Б) атомите имат в ядрата си електрони
В) атомите и молекулите са електронеутрални
Г) молекулите са изградени от свързани йони

9.

1 т.

Кое твърдение за желязото НЕ е вярно?
А) Желязото гори в кислородна среда.
Б) Желязото ръждясва.
В) Желязото се топи при ниска температура.
Г) Желязото взаимодейства със сярата.

8.

1 т.

1 т.

Кое от твърденията е вярно за водата, минералните соли и хранителните вещества
в растенията:
А) навлизат в растенията през устицата
Б) достигат до всички органи чрез проводяща система
В) всмукват се от почвата чрез корена
Г) образуват се в листата при фотосинтезата

1 т.

10. Само гръбначните животни имат:
А) сърце
Б) мускули
В) главен и гръбначен мозък
Г) полова система

1 т.

11. Безполовото размножаване на мъхове и папрати е свързано с:
А) образуване на спори
Б) опрашване и оплождане
В) образуване на полови клетки
Г) образуване на семена

1 т.

12. За кръвоносната система на човека НЕ е вярно че:
А) е изпълнена с кръв
Б) има два кръга на кръвообращение
В) състои се от сърце и кръвоносни съдове
Г) осигурява транспорта само на хранителните вещества
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1 т.

ЧАСТ ВТОРА
13. Показани са положенията на движещо се топче
през равни интервали от време. Изберете и оградете
от посочените думи в скобите тази дума, която прави
твърдението вярно:
А) Скоростта на топчето (остава постоянна/се променя)
Б) Топчето е под въздействието на две сили, които (се уравновесяват/не се уравновесяват)

3 т.

14. Довършете следните схеми, като запишете наименованията на веществата. Подчер-

тайте с различен цвят изходните вещества и продуктите на реакцията.
въглерод

+

въглероден диоксид

→
+

кислород

→

железни оксиди

2 т.

15. Отговорете на въпросите.
А) Коя система е изградена от клетки, като тази на изображението?
.........................................................................................

Б) Подчертайте думата, с която ще се получи вярно твърдение.
Тялото на изображението е на мъж/жена.

В) Кое твърдение е ГРЕШНО?
1. При цветните растения е необходимо опрашване, за да се извърши оплождане.
2. Нервната система на човек се състои от нерви, главен и гръбначен мозък.
3. Индивидуалното развитие на човек започва от оплождането.
4. Болестите, предавани по полов път, не могат да предизвикат безплодие.

3 т.
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ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
6. клас
Дата: ...............................
Име, презиме, фамилия: .................................................................................................................................
Клас: ................................. № в класа .............

ВАРИАНТ 2
Тестът включва 15 задачи от VІ клас. Задачите са разделени в две части.
ПЪРВАТА ЧАСТ включва дванадесет задачи с избираем отговор, като само един от тях е верен.
Оградете верния отговор.
ВТОРАТА ЧАСТ включва три задачи със свободен отговор. Решете ги като следвате указанията
в условието на задачата.
1.

По дадените скорости определете кое е най-бавното движение
А) 5m/s
Б) 60 m/s
В) 72 km/h
Г) 20 m/s

2.

1 т.

При какво условие спирачният път на автомобил е най-голям?
А) на мокър път
Б) на сух път
В) на заледен път
Г) при малко разстояние до другите участници в движението

3.

1 т.

На уравновесена равнораменна везна са закачени два еднакви метални цилиндъра.
Ще се наруши ли равновесието и в каква посока, ако единият цилиндър се потопи в
съд с питейна вода, а другият – в съд с морска вода?
А) равновесието няма да се наруши;
Б) везната ще се наклони към съда с питейна вода;
В) везната ще се наклони към съда с морска вода;
Г) данните не са достатъчни за верен отговор

4.

На фигурата е показана положително наелектризирана линийка
между две топчета от стиропор. Какъв е зарядът на топчетата?
А) Топчето А има положителен заряд, а топчето Б – отрицателен
Б) Топчето А има отрицателен заряд, а топчето Б – положителен
В) Двете топчета имат отрицателен заряд
Г) Двете топчета имат положителен заряд
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1 т.
+
+
+
+
+
+
+

А

Б

1 т.

5.

При физичните явления НЕ е възможно:
А) да се промени състоянието на веществата
Б) да се промени формата на дадено тяло
В) да се променят градивните частици на веществото
Г) да се промени размерът на дадено тяло

6.

В кой от следните примери е описана химична реакция?
А) При горене на въглен в среда откислород се образува безцветен газ въглероден диоксид.
Отделя се светлина и топлина.
Б) Въглеродният диоксид има по-голяма плътност от въздуха.
В) При температура –78°С въглеродният диоксид преминава от газообразно
в твърдо състояние.
Г) Течен въглеродендиоксид сеполучава само при високо налягане.

7.

1 т.

Кое от посочените свойства на кислорода е химично?
А) разтваря се във вода
Б) безцветен газ
В) по-тежък от въздуха
Г) взаимодейства с водорода

9.

1 т.

При пълното изгаряне на 6 g въглен (въглерод) в среда от кислород се получил въглероден диоксид с маса 22 g. Масата на реагиралия кислород е:
А) 6 g
Б) 12 g
В) 16 g
Г) 28 g

8.

1 т.

1 т.

Кое от твърденията е вярно за водата, хранителните вещества и непотребните
вещества при животните:
А) достигат до всички клетки чрез проводяща система
Б) транспортират се в тялото чрез кръвоносна система
В) придвижват се от клетка в клетка чрез дифузия
Г) в тялото на животните не се образуват непотребни вещества

1 т.

10. Растенията:
А) не възприемат дразнения от околната среда
Б) възприемат дразнения от околната среда със сетивни клетки
В) възприемат само промените в осветяването
Г) реагират на дразнения с движения на отделни органи

1 т.

11. Следзародишното развитие на животните с полово размножаване протича:
А) пряко или непряко
Б) с пълна метаморфоза
В) с непълна метаморфоза
Г) без метаморфоза

1 т.
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12. Кръвоносната система на човек се състои от:
А) артерии и вени
Б) кръвни клетки
В) сърце и кръвоносни съдове
Г) капиляри

1 т.
ЧАСТ ВТОРА

13. Показани са положенията на движещо се топче през
равни интервали от време. Изберете и оградете от
посочените думи в скобите тази дума, която прави
твърдението вярно:
А) Скоростта на топчето (остава постоянна/се променя).
Б) Топчето е под въздействието на две сили, които (се уравновесяват/не се уравновесяват).

3 т.

14. Довършете следните схеми, като запишете наименованията на веществата. Подчер-

тайте с различен цвят изходните вещества и продуктите на реакцията.
+

кислород

+

хлор

→
→

серен триоксид

натриев хлорид

2 т.

15. Отговорете на въпросите.
А) В коя система се образуват клетките от изображението?
..................................................................................................

Б) Подчертайте думата, с която ще се получи вярно твърдение.
На изображението са представени части
от кръвоносната/нервната система на човек.

В) Оградете ГРЕШНОТО твърдение?
1. Размножаването на растенията чрез луковици и листа е
вегетативно размножаване.
2. Главният мозък контролира и координира работата на
всички вътрешни органи.
3. Пушенето е вредно само за бременни жени и малки деца.
4. Болестите, предавани по полов път, могат да предизвикат безплодие.
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3 т.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ

ТЕСТ – ВХОДНО НИВО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
6. клас
Вариант 1

Вариант 2

Въпрос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Верен
отговор

Г

Б

А

В

Б

В

Г

В

А

Б

Брой
точки
Въпрос
Верен
отговор
Брой
точки

Г

13

160 g
В А)
Б) Не

14
азот

1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 2 х 1,5 = 3 т.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

В

А

Б

В

А

Г

Б

Г

В

Б

Г

13

970 g
А А)
Б) Не

15
А) – Фиг. 2
Б) – артериално
В) – ДА

2т.

3 х 1 = 3 т.

14

15

въгле- А) – Фиг. 2
роден Б) – Фиг. 1
диоксид В) – ДА

1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 2 х 1,5 = 3 т.

2т.

3 х 1 = 3 т.

Максимален брой точки в двата варианта на теста: 20 точки.
ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
6. клас
Вариант 1

Вариант 2

Въпрос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Верен
отговор

Б

Б

Г

В

Г

Б

В

Б

Б

В

Брой
точки
Въпрос
Верен
отговор
Брой
точки

А

Г

13
14
15
А) остава А) кисло- А) – нервната
постоянна род
– жена
Б) се урав- Б) желязо Б)
В) – 4
новесяват

1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1т. 2х1,5 = 3 т. 2т.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

А

В

Б

Г

В

А

В

Г

Б

Г

А

3 х 1 = 3 т.

13
14
15
А) се про- А) серен А) – половата
меня
диоксид Б) – кръвоВ Б) не се
носна
уравнове Б) натрий
В) – 3
сяват

1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 2 х 1,5 = 3 т.

2 т.

3 х 1 = 3 т.

Максимален брой точки в двата варианта на теста: 20 точки.
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1.

Задачите са с избор на отговор и се оценяват с 1 точка за
правилен отговор и с 0 точки при грешен отговор, липса на
такъв или посочени повече от един отговор.

2.

Задачите със свободен отговор се оценяват с 3 или 2 точки, в
зависимост от посочените критерии.

3.

За превръщане на броя точки в оценка може да се използва
следната скала:

Брой точки
От 0 до 4
От 5 до 8
От 9 до 12
От 13 до 17
От 18 до 20

Оценка
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Много добър 5
Отличен 6
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