Антон Попов
Даниела Ангелова
Людмила Любенова

КНИГА
ЗА УЧИТЕЛЯ
по

ГЕОГРАФИЯ
И ИКОНОМИКА

6.

клас

Издателска къща ●Анубис●

проф. Антон Борисов Попов, доц. Даниела Петкова Ангелова-Ганчева,
Людмила Иванова Любенова-Петкова
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
за 6. клас
Главен редактор Летелина Крумова
Редактор Елена Томова
Корица и графичен дизайн Владимир Минчев
Технически редактор Елена Димитрова
Предпечатна подготовка Светослав Чолев
Коректор Румяна Стефанова
Българска. Издание първо
Формат 54×84/8. Печатни коли 10,5
А 17-03-212-17
Издателска къща „Анубис“ ООД, 1124 София, ул. „Младен Павлов“ № 1
тел.: 944 35 03, 944 16 43
е-mail: anubis_otzivi@abv.bg, ik.anubis@anubis.bg, www.anubis.bg
Търговски отдел, 1574 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 18
тел.: 978 34 69
e-mail: trade@anubis-bulvest.com
„БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД
ISBN 978-619-215-081-5

© Антон Борисов Попов, Даниела Петкова Ангелова-Ганчева,
Людмила Иванова Любенова-Петкова, автори, 2017
© Владимир Марков Минчев, корица и графичен дизайн, 2017
© Издателска къща „Анубис“ ООД, 2017
ISBN 978-619-215-081-5

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Стратегически модел на обучението
по география и икономика в VI клас .................... 6
2. Особености на разработения учебен комплект 11
3. Примерно годишно тематично разпределение 25
4. Насоки за разработване
на методически модели на уроци ......................... 44
5. Приложения ...................................................... 76

СКЪПИ КОЛЕГИ,
В VI. клас продължава изучаването на учебния предмет География и икономика в училищното
образование.
Да се учи география като самостоятелен учебен предмет е утвърдена традиция в България
през последните 180 години (след въвеждането на географията като учебен предмет в светското
училище през 1835 г.). Това е факт, известен за географската общност у нас и едновременно с това недооценен в ситуацията на промени, която започна от учебната 2016/2017 година с въвеждането на новия
закон и пакета от нормативни документи. В посоката на тези промени е и призивът на Международния
географски съюз за стабилизиране на позициите на географското образование в средното училище.
Вие имате възможност да използвате създадения добър опит и да развиете постиженията
си в обучението по предмета като използвате комплекта от учебник (на хартиен носител и в електронен формат), книга за учителя и учебна тетрадка.
Какво е особеното в предложения модел:
● в явен вид са разработени мотивационната, целевата и резултативната части на образователната
технология, в съответствие с изискванията на учебната програма
● учебното съдържание е представено в разбираем, достъпен начин за 13-годишните ученици
● във функционалния учебник са всички типове уроци със структуриран и в минимален обем текст и
с голям брой илюстрации, организирани чрез дейности в рубрики.
Дали този модел е оптимален (целесъобразен) ще определите Вие и Вашите ученици през учебната
година!
Желаем приятна работа!
Успех!
Авторите
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СТРАТЕГИЧЕСКИ
МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ГЕОГРАФИЯ И
ИКОНОМИКА В VI КЛАС
Моделът на обучение по география и икономика в VI клас е разработен и представен в учебния комплект – учебник, Е-учебник, учебна тетрадка, книга за учителя.
Моделът се определя като стратегически,
защото е съобразен с мястото на курса география и икономика в VI клас в системата на географскито образование в средното училище и има
признаците на стратегия, т.е отговаря на трите въпроса:
● Каква е целта на обучението по география и
икономика в VI клас ?
● Какви са пътищата за постигане на целта?
● Какви са ресурсите за постигане на целта?
КАКВО Е МЯСТОТО НА КУРСА ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В VI КЛАС В СИСТЕМАТА НА ГЕОГРАФСКИТО ОБРАЗОВАНИЕ В
СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ?
Според Закона за предучилищното и училищното образование (в сила от 1.08.2016 г.) и поднормативните документи, курсът география и икономика в VI клас е в в прогимназиалния етап на
основната степен и се осъществява в задължителни учебни часове в общообрадователния вид подготовка (Виж Таблица 1):
НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ
МОДЕЛ, ПРЕДСТАВЕН В УЧЕБНИЯ
КОМПЛЕКТ

Стратегическият модел съдържа отговорите на трите въпроса:
● Каква е целта на обучението по география и
икономика в VI клас ?

● Какви са пътищата за постигане на целта?
Това са атрибутите на обучението: съдържанието на регионалния курс география и икономика на континентите и океаните (какво
да се учи); организацията и технологията на
учебния процес (как да се учи); контролът
(как да се установи дали и в каква степен
са постигнати целите)
● Какви са ресурсите за постигане на целта?
Те са в три групи: нормативни (закон за пресуччилищното и училищнното образование;
ДОС, вкл. за учебния план; учебна програма,
...); информационно-методологични (учебник, книга за учителя, ...) и човешки (учителят
със своята професионална компетентност).
Отговорите на трите въпроса са в съответствие:
1) с различни нормативни документи, т.е след анализ на нормативните ресурси и 2) с конкретни решения на авторите за приложение на актуални методически постановки. Това определя логиката на
изложението по трите въпроса.
● Каква е целта на обучението по география и
икономика в VI клас ?
Целта на класа е формулирана в субординация
на целта на географското образование в средното
училище (Вж. Книга за учителя 2016 : 15 – 17) и
в съответствие с основния нормативен документ
(Учебна програма по география и икономика за VI
клас (общообразователна подготовка)).
Главната цел е формулирана н учебната програма.: „да продължи формирането и развитието
на географската култура чрез овладяването на базисни знания, умения и придобиването на ключови
компетентности за заобикалящото пространство
на регионално ниво чрез изучаване на избрани
континенти и океани на планетата“.
Главната цел може да се конкретизира в
три подцели, което не е направено в нормативните документи и е решение на авторите:
Подцел 1. Да се развива географска грамотност
– да се усвоят система от единични понятия и ре-

Таблица 1
СТЕПЕН
Основна
Средна

1
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ЕТАП
Начален
Прогимназиален
Първи гимназиален
Втори гимназиален

КЛАС
1–4
5–7
8 – 10
11 – 12

ВИД ПОДГОТОВКА
общообразователна
разширена
профилирана
допълнителна

ГРУПИ
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ1
задължителни избираеми
факултативни

В структурата на учебния план според Чл. 2. (2) от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г.

гионални закономерности за континентите Южна
Америка, Северна Америка, Азия, Австралия, за
Океания, океаните и свързаните с тях умения: да
задава географски въпроси и да отговаря на географски въпроси като получава географска информация, анализира, характеризира, сравнява, обобщава географска информация и прави прогнози за
континенти и океани.
Подцел 2. Да се формира географска компетентност за оценяване и формулиране на проблеми и за вземане на решения за географията на континентите и океаните; за разумно взаимодействие
с географската среда и успешно поведение при
изпълнението на три роли: географ изследовател, географ предприемач, географ критик.
Подцел 3. Да се развива ценностна ориентация
– интерес към географията на континентите и океаните; нравствено-естетически ценности, които
стават мотив, норма и критерий за разбиране и
разумна дейност в геогрефскито пространство.
Целта на обучението по география и икономика в VI клас е конкретизирана в Учебната
програма на три нива: 1) очаквани резултати в
края на класа (Виж Таблица 2, колона 1 и 2); 2)
компетентности като очаквани резултати от обучението по теми (Виж Таблица 2, колона 3 и 4); 3)
като дейности за придобиване на деветте ключови
комптентности, както и за осъществяване на междупредметни връзки:
СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА
ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
В VI КЛАС

е проектирано на разлчна степен на конкретност в два норматiвни документа – Държавния
образователен стандарт за общообразователна
подготовка1 и Учебната програма.
В ДОС за общообразователна подготовка са
определени:
Как се придобива общообразователната
подготовка?
„...в хода на цялото училищно обучение и обхваща следните девет групи ключови компетентности:
1. компетентности в областта на българския
език
2. умения за общуване на чужди езици
3. математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните науки и
на технологиите
4. дигитална компетентност
5. умения за учене
6. социални и граждански компетентности
7. инициативност и предприемчивост
8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие
и за здравословен начин на живот и спорт.
Ключовите компетентности са взаимозависими и представляват съвкупност от знания,
умения и отношения, необходими за личностното
развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие
в социалния живот, както и за пригодността му за
реализация на пазара на труда.

Таблица 2
Очаквани реУчебно съдържание
зултати в края
на класа
1
2
3
4
5
ОбЗнаТеми
Очак- Осн.
ласти ния,
вани
поняна
умерезул- тия
компе- ния,
тати
тентотно(дейности шения
ност и
съдържание)

Типове уроци

Оценяване

6
НЗ

7
Д -ст

8
П–р

9
Об.

10
К-л

30

8

3

4

5

● Какви са пътищата за постигане на целта?
Какви са особеностите на съдържанието
обучението по география и икономика в VI
клас ?
Съдържанието на регионалния курс география
и икономика на континентите и океаните в VI клас

11
Текущо:
Устно
Писм
Практ

12
13
Контр В
работа урока
Дом.р.
Проекти

1

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за
общообразователната подготовка, Обн. – ДВ, бр.
95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.
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Какво включва общообразователната подготовка по учебния предмет география и икономика? – „... компетентностите – знания, умения
и отношения, които се очакват като резултати от
обучението по учебния предмет в края на всеки
етап от съответната степен на образование (Наредба 5, чл.6 (1)
В Наредба 5 са определени 6 области на компетентност за прогимназиалния етап на географското
образование: Планетата Земя, География на природата, География на обществото и стопанството,
География на континентите и на страните География на България. За всяка облас са формулирани
по 2 – 3 – 4 знания, умения, отношения, които се
очаква да са усвоени в края на прогимназиалния
етап. Проектираните дейности са от пърно, второ
и трето равнище на сложност.
В учебната програма за VI клас формулировките са по-конкретни. Избрани са две области на компетентности, съставени са повече на брой и по-конкретно знанията, уменията и
отношенията, които се очакват като резултати от
обучението по учебния предмет в края на учебната
година. До степен на измеримост са формулирани
очакваните резултати по теми. Определени са и
дейностите, чрез които се развиват деветте ключови компетентности.
В VI клас предмет на обучението са две области
на компетентности: География на континентите и
страните и Географска информация. В първата
област „География на континентите и страните“
за усвояване на сложната система от единичви
понятия за четири континента (Южна Америка,
Северна Америка, Азия, Австралия) и пет океана
(Тихи, Атлантически, Индийски, Северен ледовит,
Южни) са предложени две дейности от първо и от
трето равнище на сложност – описва и характеризира. Във втората област „Географска информация“ – за развитие на въведените в V клас и за
формиране на нови умения и компетентности в VI
клас са предложени седем дейности за обработване на географска информация – разпознава и използва, подбира и анализира, идентифицира и изразява мнение, представя географска информация.
Очевидно е, че се предполага оптимален синхрон при постигане на резултатите от двете области на компетентносг, т.е в програмата е
проектирана методологичната постановка за
усвояване на знанията чрез дейност. Това се
потвърждава и при анализа на 85-те очаквани
резултати по 28-те теми. От него става ясно, че
сред дейностите усвояване на множеството единични понятия са включеви и такива от високите
8

равнища на сложност, като: сравнява, обяснява,
анализира, оценява, изразява мнение. Установената особеност се разпознава и в другата част на
програмата „Дейности за придобиване на ключовите комптентности, както и междупредметни
връзки“. Предложените дейности са използвани
при писане на примерното годишно разпределение.
● Какви са пътищата за постигане на целта?
● Какви са особеностите на организацията и
технологията на учебния процес?
Особеностите на организацията и технологията на учебния процес в VI клас също са конкретизирани в един ДОС и в учебната програма.
В ДОС за учебния план1 за учебния предмет
География и икономика са определени: 1) мястото
на География и икономика в прогимназиален етап
(вкл. в VI клас) при разпределяне на учебното време между учебните предмети в различни рамкови
учебни планове; 2) броят на задължителни учебни часове (от раздел А) за всеки клас и етап; 3)
възможностите за избираеми (раздел Б) и факултативни (раздел В) учебни часове.
1) От общо 24 рамкови учебни планове – в 14
(вкл. за вечерна и за дистанционна форма ва обучение) за учебния предмет География и икономика в VI клас е определен годишен хорариум от
51 задължителни учебни часове (Раздел А) (виж
Приложение 1). С намален хорариум – 15 часа – са
три учебни плана за задочно обучение. Останалите
7 рамкови учебни планове са за гимназиален етап.
2) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с ДОС за
общообразователна подготовка (Чл. 5. (1). (Виж
Таблица 1).
3) В избираемите учебни часове на учебния
план може да се осъществява обучение за придобиване на разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А
(Чл. 8. (1);
Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по
предмети, които училището може да предложи и
отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им ... (Чл. 10. (1).
За обучението по География и икономика в VI
клас е традиция използването на възможностите за
обучение в избираеми учебни часове, включително и при организирането на клубни дейности.
1

НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния
план

В учебната програма за VI клас изискванията към организирането и провеждането на учебния
процес в VI клас са представени по два начина:
явно и индиректно.
В явен вид са представени: 1) препоръчителното процентно разпределение на задължителните
учебни часове за типовете уроци и 2) допълнителнителните уточнения, с които са определени някои
необходими условия за постигане на целите на
обучението по география и икономика в VI клас.
Както се вижда в примерното годишно разпределение, тези препоръки са спазени: 1) в целия
комплект са разработени и представени 28 учебни
единици за нови знания; 8 – за дейности; 3 за преговор; 5 за обобщение; 5 за контролни работи; 2)
препоръчаните дейности обогатяват контекста на
постигане на очякваните резулнани.
Индиректно изискванията в програмата към
учебния процес са представени чрез поведенските
термини, които са дейностната част на очакваните
резултати. Това са дейности на различни на равнища на сложност (от знаене до оценявяне), а при изпълнението на повечето от тях се формират умения
или компетентности. За формирането на умения за
характеризиране, за сравнение, за локализилане на
обекти на карта и т.н са приложени образованелни
технологии, както е посочено в частта Особености
на разработения учебен комплект.
Какви са пътищата за постигане на целта?
Какви са особеностите на контрола?
Особеностите на контрола в VI клас също са
конкретизирани в ЗПУП, в един ДОС и в учебната програма.
Известно е от дидактическата теория, че оценяването е една от четири процедури на контролен
цикъл (Книга за учителя V клас 2016 : 24-29): 1)
подготовка (планиране) на контрола; 2) осъществяване (проучване на състоянието): установяване
на резултати; 3) анализ на резултатите и оценяване (диагностициране) – установяване съответствието на резултатите с целите (възможни са
три варианта: абсолютно съвпадение (Р=Ц); позитивно отклонение (Р>Ц); негативно отклонение
(Р<Ц); 4) регулиращо въздействие.
Оценяването в процеса на обучение.
В нормативните документи (ЗПУП и Наредба
№11) има ориентири по следните въпроси за оценяването: с Наредба №111 се определя държавният образователен стандарт за оценяване на
1

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците Обн. – ДВ,
бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.

резултатите от обучението на учениците, според който „Оценяването е процес на установяване
и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за
бъдещата им реализация.
Основните цели на оценяването са:
1. Диагностика на индивидуалните постижения
и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има
нужда от подкрепа;
2. Мониторинг на образователния процес за
прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование“ (ЗПУП,
чл. 117). Въз основа на установените резултати
от изпитванията и изпитите се поставя оценка. (2)
Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна
подготовка....“ (Наредба № 11, Чл. 8.)
Защо се извършва оценяване? Функциите на
оценяването може да са:
1. диагностична – за установяване на резултати от обучението и отстраняване на констатирани
пропуски
2. прогностична – за планиране на мерки за
повишаване на индивидуалния напредък на учениците, за подобряване на качеството на обучението
или за развитие на образователната система
3. констатираща – за установяване на постигнати резултати и удостоверяването им чрез издаване на документ за достигнато равнище или за
продължаване на образованието
4. информативна – за информиране на заинтересованите страни и на обществото за резултатите
от ученето и/или за състоянието на образователната система. (Наредба № 11, Чл. 5. (1).
Какви са видовеге оценки?
В зависимост от функцията:
1. Текуща оценка – установява степента на
постигане на конкретните учебни цели и осигурява
текуща информация за резултатите от обучението
на ученика
2. Срочна оценка – установява степента на
постигане на учебните цели в края на учебния
срок и има обобщаващ характер за резултатите от
обучението на ученика по учебния предмет и/или
модул през съответния срок
3. Годишна оценка
4. Окончателна оценка – установява степента
на постигане на резултатите от обучението в края
на етап, формира се само в края на първия и на
втория гимназиален етап на средното образование
и има обобщаващ характер за резултатите от обу9

чението на ученика по даден учебен предмет и/или
модул през съответния етап.“ (Наредба № 11, Чл.
8. (3). „ Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър
(4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“. (ЗУПО, чл. 120. (1)
Чрез какво се извършва оценяване? „Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и
изпити. Текущите изпитвания се осъществяват в
процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка
и за мотивация за учене. В резултат на текущите
изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или
годишни оценки.
В учебната програма за VI клас изискванията
към контрола са представени относно „специфичните методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ и съотношението между видовете
оценки при формиране на срочна оценка: текущи
оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания) 40%; оценки от контролни работи 30%;
оценки от други участия ( работа в час, изпълнение
на домашни работи, работа по групи и др.) 30%.
Според обхвата текущите изпитвания са индивидуални и групови. (Наредба №11, Чл. 13. (1).
Разпределението на видовете контрол и възможностите за оценяване в представения учебен
комплект са проектирани и най-ясно се виждат в
Темагичното разпределение.
Какви са ресурсите за постигане на целта? До
тук в изложението се прави анализ на нормативните ресурси, необходим при отоворите на първите
два въпроса от стратегическия модел. Тук ще се
представят нормативните изисквания към информационно-методологични (учебник, книга за учителя, ...) и човешки (учителят със своята професионална компетентност) ресурси.
Държавният образователен стандарт за
учебниците и учебните помагала се определя с
НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, която
включва: 1. изискванията към съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото и електронното
им изпълнение; 2. условията и реда за оценяване
и одобряване на проектите на учебни комплекти;
3. условията и реда за утвърждаване на списъка
на учебниците и учебните комплекти, които може
да се използват в системата на предучилищното и
училищното образование.
За избора на учебник (чл. 61. от Наредба № 6)
може да се използва Оценъчна карта (Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 3). С прилагането на тази подробна
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и аргументирана оценъчна карта учителят ще извършва оценяването професионално, обективно
и безпристрастно и ще оценява пригодността на
проектите като поставя аргументирана оценка
(основана на фактите от оценъчната карта), която
може да е „Приложим“ или „Неприложим“.Ако за
всеки избран учебник, учителят съхранява в портфолиото си тази аргументация, ще може да проследи през годините как се променя собствената
професионална компетентност.
В съответствие със „статута и професионалното развитие на учителите“, определени в
наредба № 121 (виж Приложение 4 и 5), учителят
по география и икономика извършва сноята професионални задължения според професионалния
профил на учител (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) и представя
своето развитие в професионално портфолио на
учителя (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

1

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута
и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от
27.09.2016 г.

2. ОСОБЕНОСТИ
НА РАЗРАБОТЕНИЯ
УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ
Разработеният учебен комплект за обучение по
география и икономика в VI клас е информационно-методологичен ресурс, за постигане на целите.
Учебният комплект се състои от четири компонента: учебник (на хартиен носител), електронно
издание на учебника, книга за учителя, учебна тетрадка. Особеностите на разработения учебен комплект се представят относно взетите решения за пътищата за постигане на целите, т.е като особености
на учебното съдържание, особености на образователния процес и особености на контрола. Това определя структурата на изложението в тази част.

2.1. ОСОБЕНОСТИ
НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
Както е посочено в Нормативните основания за
разработване на стратегическия модел, представен
на стр. 7-8, съдържанието на регионалния курс география и икономика на континентите и океаните
в VI клас на равнище учебен предмет е проектирани в две области на компетентности: География
на континентите и страните и Географска информация, които в учебника формират четири раздела На
равнище учебен материал 1) първата област „География на континентите и страните“ се състои от:
сложна система единични понятия за четири континента (Южна Америка, Северна Америка, Азия,
Австралия) и пет океана (Тихи, Атлантически, Индийски, Северен ледовит, Южен); 2) втората област
„Географска информация“ се състои от: въведени
в V клас и нови умения и компетентности, които
предстои да се развият и формират в VI клас.
Сложността на системата единични понятия
за осемте географски обекта (четири континента
и четири океана) се определя от факта, че всеки
континент се изучава по много на брой съществени признаци. Характеристиката на континент се
състои от тринадесет признака (географско положение, големина, брегове, опознаване, релеф,
полезни изкопаеми, климат, води, природни зони,
население, политическа карта, стопанство, страни). Характеристиката на океан включва седем
признака (географско положение, площ, брегова
линия, релеф на океанското дъно, особености на
водите: температура, соленост, движения, организмов свят, стопанско значение).

За намаляване степента на сложност при усвояване на тази система от единични понятия в
учебния комплект са проектирани различни образователни технологии, основани на различни дейности за формиране на умения и компетентности,
при използване на интерактивни методи. Очаква
се в V клас да е започнало формирането на географски умения1: 1) задава географски въпроси;
2)получава географска информация; 3) организира географска информация; 4) анализира географска информация; 5) отговаря на географски
въпроси, класифицирани по признака „дейността
за използване на информация“ в четири групи: за
получаване, за интерпретиране, за представяне,
за генериране (създаване на нова) информация.
На тази основа в VI клас е проектирано развитието на тези умения в контекста на уменията
на 21-ви век.
Защо умения на 21-ви век?2: „Ролята на учителите винаги е била да работят с бъдещето и дори
най-краткосрочното планиране е с мисъл за години
напред. Какво е различното в 21-ви век? Днес, когато планираме, знаем със сигурност, че знанието,
което даваме на учениците си, ще бъде важно,
но няма да бъде достатъчно. Затова най-голямата
ни отговорност сега е да развием у тях такива
умения, които ще им помогнат да се справят в
непозната ситуация и да успяват да намират
съмишленици, с които да вървят напред“.

1

Книга за учителя по география и икономика 5.
клас. 2016. С.,Изд. „Анубис“, с. 19
2

Как да развиваме умения на 21-ви век в час? От
учители за учители. 2016. Фондация „Заедно в час“, С.
Definition and Selection of Key Competencies:
Executive Summary. (n.d.). Retrieved from OECD:
http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf
Delors, J. e. (1996). Learning, the Treasure
Within: Report to UNESCO of the International
Commission on Education for the Twenty-First
Century:[summary]. UNESCO Publishing. Retrieved
from UNESCO:
http://unesdoc.unesco.org/
images/0010/001095/109590eo.pdf
Marger, M. (2002). Social inequality. Patterns and
Processes.
P21. (n.d.). Framework for 21st Century Learning.
Retrieved from www.p21.org:
http://www.p21.org/our-work/p21-framework
WEF. (2015). New Vision for Education: Unlocking
the Potential of Technology. Retrieved from
http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_
NewVisionforEducation_Report 2015.pd
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От дванадесетте умения за 21-ви век избраме
три – четивна грамотност, научна грамотност,
критическо мислене – тези, които съответстват
на спецификата на целите на курса География на
континентита и специално на втората подцел (стр.
6): развитието на модели на поведение при изпълнение на трите роли: географ изследовател, географ предприемач, географ критик и на съответните дейности, които са проектирани в учебника за
VI клас. Тук трите умения ще бъдат представени
относно: същност, аргументация за полезност и
технология за формиране и развитие, ( картата на
умението елементи – цели – стратегии, приложени
в учебника и в учебната тетрадка).
Що е четивна грамотност?
Според определението на PISA грамотността
е „разбиране, използване, осмисляне на писмени
текстове за постигане на цели и удовлетворяване
на потребности; за задълбочаване на познанията и развиване на интелектуалния потенциал на
личността и за активно участие в обществото“
(OECD, 2010).
Дефинициите на Съвета на ЕС се базират на
следната логика:
1. Основна грамотност – познаване на буквите,
на думи и текстови конструкции, необходими за
четене и писане, на равнище, което създава самочувствие и мотивация за по-нататъшно развитие.
2. Функционална грамотност – способността
за четене и писане на равнище, което дава възможност на личността да се развива ифункционира в обществения живот, у дома, на училище и
на работа. Според определението на ЮНЕСКО за
функционална грамотност (Education for All Global
Monitoring Report 2006) „Функционално грамотен
е този, който може да участва в дейности, в които
грамотността е условие за ефективно функциониране на неговата група и общност и която му дава
възможност да ползва четенето, писането и смятането за своето усъвършенстване и за развитието на
общността.“
3. Многостранна грамотност – способността да
се използват уменията за четене и писане, за да се
създава, разбира, интерпретира и оценява критично информация в писмен вид. Това е основата за
участие в цифрова среда и за информиран избор в
области като финанси, здравеопазване и т.н. (Грамотност: Приемане на заключения на Съвета, 2012)
Защо четивната грамотност е важна за нашите ученици?
Писането и четенето са важни за успешното
включване на съвременния човек във всички сфери на професионалния и личен живот. В училище
12

нивото на четене и писане са тясно свързани с мотивацията на учениците. Ниско или нулево ниво
често води до липса на интерес, невъзможност
да се следва ходът на преподаването, разсейване,
неучастие в учебния процес. Когато учениците не
разбират прочетеното, затрудняват се с непознати
думи и терминология или губят смисъла на текста
заради това, че не четат гладко, за учителя е трудно да задържи интереса им. Ето защо, независимо
от преподавания предмет, нивото на четивна грамотност неминуемо оказва влияние върху атмосферата в класната стая и възможностите за напредък на учениците и трябва да се развива паралелно
с конкретното предметно знание.

Карта на умението четивна грамотност
Елемент
1. Извлича информация от
непрекъснат текст

2. Обобщава, тълкува
информация от
непрекъснат текст.

Стратегии, приложени
в + учебника в * учебната тетрадка
1.1. Намира директно каза- + 1.1.1. Задава си въпроси по текста
на в текст информация.
+ 1.1.2. Разделя в две колони важни факти от текста и
интересни факти от текста
+ 1.2.3. Преди да са прочели текста, отговарят на въпросите: „Какво трябва да знам?“ и „Какво знам вече?“
1.2. Отговаря на въпроси, 1.2.1. Първо четат и осмислят въпросите,
чийто отговор директно се тогава четат и осмислят текста.
намира в текст.
2.1. Отговаря на въпроси, * 2.1.1. Записват въпроса и със стрелки към него записват
чийто отговор не е директ- цитати от текста, които са пряко свързани с питането
но даден в текста.
* 2.1.2. Правят план с ключови думи на текста и отсяват
тези, които са пряко свързани с въпроса
* 2.1.3. Свързват въпросите с нещо лично.
2.2. Перифразира.
+ 2.2.1. Обобщават основната идея със свои думи
+ 2.2.2. Отговарят си на въпроса „Какво научих от текста?“
2.2.3. Правят репортаж.
2.3. Трябва да разбере цял 2.3.1. Визуализация със снимка, рисунка на всеки абзац от
абзац, за да даде отговор – текста
обобщава.
2.3.2. Прави връзка с нещо от заобикалящия го свят, за да
осмисли абзаца и да даде отговор
2.3.3. Прави връзка с друг познат текст, за да го осмисли и
да даде отговор
2.3.4. Прави таблица с две колони – едната с абзаците,
които е успял да осмисли, и една с тези, към които не е
задавал въпроси.
2.4. Прави извод.
2.4.1. Прави предсказания, свързани с текста, за да направи и извод
2.4.2. Прави връзка с лично преживяване
2.4.3. Разделя в 3 колони – цитати от текста, какво мисля
аз, следователно...
2.5. Измисля заглавие на
2.5.1. Прави мисловна карта (Mind map) в обърнат ред
текст (стандартно).
+2.5.2. Отсява по една ключова дума от всеки абзац и
прави връзката им в заглавие
+2.5.3. Продължава изречението: „Най-важното нещо,
което разбрах от текста, е...“
2.6. Прави план заедно с
2.6.1. Задава си по един основен въпрос за всеки абзац,
ключови думи на текст (за чиито отговори оформя в текст
търсене в интернет).
+* 2.6.2. Синтезира най-важната информация от текста и
прави план по нея с ключови думи
+2.6.3. Прави пространствено подреждане на важните
неща от текста (горе, долу, ляво, дясно, по диагонал...)
+* 2.6.4. Маркира, подчертава и пр. ключовите думи от
текст и ги свързва в план.
Цели
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Елемент
3. Осмисля, оценява
информация от непрекъснат текст.

4. Извлича информация от прекъснат
текст.
5. Обобщава, тълкува
информация от прекъснат текст.

6. Осмисля, оценява
информация от прекъснат текст.

Стратегии, приложени
в + учебника в * учебната тетрадка
3.1. Подрежда логически
+ * 3.1.1. Прави логическа връзка с друг текст
текст
* 3.1.2. Поставяне на знаци отстрани.
3.2. На базата на разбиране 3.2.1. Разделя структурата на текста на герои, последована целия текст трябва да
телни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др.
направи оценка.
в карта на историята.
3.3. Формулира заглавие
+ * 3.3.1. Прави връзка с нещо преживяно
на текст (провокиращо) и с + * 3.3.2. Прави връзка с нещо от заобикалящия го свят
подзаглавие, което показва + * 3.3.3. Прави връзка с друг текст.
разбиране на ключова идея.
3.4. Откриват скрит сми+ * 3.4.1. Прави мисловна карта със смисловите
съл.
пластове и метафорите в текста
+ * 3.4.2. Правят мозъчна атака (brainstorming).
3.5. Откриват отношение
+ * 3.5.1. Открояват емоционално/смислово натоварените
на автора.
ключови думи и правят извод
3.5.2. Перифразира думи на автора със свои думи
3.5.3. Изважда ключови думи в две колони на базата на
контраст, противоположност и разсъждава върху двойките
3.5.4 Предварителна информация за автора.
4.1. Директно засича ред и *4.1.1. Използва знаци за маркиране.
колона в таблица.
4.2. Директно намира точка + * 4.2.1. Какво може да научим от таблицата/диаграмата
в диаграма.
– за кого/какво и какво?
5.1. Извлича стойност
+ * 5.1.1. Маркира/отбелязва стойностите по критерий
по критерий от таблица,
(най-висока, най-ниска, средна, по-голяма…), стойност от
диаграма.
таблица,диаграма.
5.2. Систематизира инфор- + * 5.2.1. Прави мисловна карта с ключовите думи
мация в таблица
5.2.2. Отговаря си на въпроса: „Кои са важните детайли?“
5.4. Именува колони и
+ * 5.4.1. Отговаря си на въпроса с една дума:
редове.
„Какво ми показват данните от колоната/реда?“
+ * 5.4.2. Отговаря си на въпроса: „Какво обединява колоната/реда?“
6.1. Сравнява таблици,
6.1.1. Прави три колони – прилики, разлики,изводи
карти и диаграма и прави
+ * 6.1.2. Отговаря си на въпроса: „Какво ми прави впеизвод на база това сравне- чатление в двете таблици/карти/ диаграми?“
ние.
6.1.3. Отбелязва със знаци важните детайли от двете.
Цели

6.2. Съотнася диаграма/
таблица/карта към текст.
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+ * 6.2.1. Отговаря си на въпроса: „Какво ми говори
информацията от текста и от таблицата/ картата/ диаграмата? Допълват ли се или се припокриват?“
6.2.2. Прави таблица с две колонки – прилики и разлики

Какво е научна грамотност? „Научната грамотност е специфичен начин на гледане на света. Както казва Чад Орзел (Orzel, 2014), това е
най-оптимистичният поглед към света, защото ти
дава увереност, че светът е разбираем и че всеки
въпрос има свой отговор. Какво да правим: да
задаваме въпроси, да сме любопитни към света,
да подлагаме на съмнение неща, които на пръв
поглед изглеждат очевидни, да имаме импулса да
отговорим на неотговорени въпроси, да търсим
възможни обяснения и да искаме да ги проверим,
да имаме смелост да експериментираме, да пробваме различни подходи за изследване на света, да
споделяме целия процес на търсене и откриване с
останалия свят.
Защо да развиваме научна грамотност?
„Ако се замислим, децата се раждат именно с
тази нагласа към света и всъщност най-детският
въпрос „Защо?“ е основният научен въпрос. За
жалост обаче, много често в училище успяваме да
притъпим точно този изследователски дух у децата, като започнем да ги заливаме с готови отговори
на незададени въпроси. А всъщност нашата роля
като учители е да подкрепяме тъкмо искреното желание на децата да опознават света. Това изгражда самостоятелност и увереност, че знаят как да
подходят, ако попаднат на въпрос, на който нямат
отговор, и нагласа, че всичко е обяснимо, стига да
търсиш достатъчно задълбочено.

Научната грамотност е една от трите функционални грамотности и като такава е в основата
на способността на човека да оперира в днешния
свят. (PISA 2015 Draft Science Framework, 2013).
Научната грамотност дава инструментариума, с
който човек да подхожда към неизвестното. Хората със силно развита научна грамотност подхождат с градивно съмнение към неща, които се
представят като очевидни, търсят факти за доказателства, задават си допълнителни въпроси, общуват прецизно (с прецизен изказ и аргументация) и
очакват това от общуването си с останалите. Ето
защо научната грамотност прави учениците ни
самостоятелни, убедителни комуникатори и хора,
които трудно могат да бъдат манипулирани. Още
една важна причина да развиваме научна грамотност в часовете си е, че така получаваме възможност да подхождаме към децата като към малки
учени, като към хора, които откриват света заедно
с учителя, а не го „попиват“ механично. Това естествено води до повишаване на ангажираността
на учениците и тяхната мотивация да учат.“

Карта на умението научна грамотност
Елемент

Цели

Стратегии, приложени
в + учебника в * учебната тетрадка

1. Научен въпрос

1.1. Формулира научен 1.1.1. Сравни научни с ненаучни въпроси
въпрос
+ * 1.1.2. Задай най-много въпроси към обекта
+ * 1.1.3. Попитай ЗАЩО
+ * 1.1.4. Къде в темата на новия раздел би задълбал един
истински учен (историк, географ, физик)?
1.1.5. Научната десетка на месеца – предизвикателство в рамките на 1 месец учениците да генерират 10 научни въпроса към
раздела.

2. Проучване

2.1. Планира проучване (ключови точки;
процеси, които влияят;
източници на информация)

2.1.1. Да надхитрим Google – създаване на план за ефективно
търсене на информация
2.1.2. Чертаят схема, описваща всички влияния, на които е
подложен даден обект
2.1.3. Изследват обект от гледна точка на различни науки
+ * 2.1.4. Къде мога да намеря информация по темата?
2.1.5. Намерете водещите имена в дадената сфера
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Елемент

3. Хипотеза

4. Проверка на
хипотеза

Цели

Стратегии, приложени
в + учебника в * учебната тетрадка

2.2. Провежда проучване (търси, систематизира, извлича
информация)

+ * 2.2.1. Tърсят информация по ключови точки
(Въвеждане на нов материал)
+ * 2.2.2. Сами правят план на урока
+ * 2.2.3. Празна таблица – сами определят кои са критериите
и систематизират
+ * 2.2.4. Празен майндмап – определят какво слагат като главно понятие и в разклоненията
+ * 2.2.5. Събират ключова информация от текст по зададен
въпрос.

3.1. Формулира хипотеза на базата на
научен въпрос

+ * 3.1.1. Изброяват възможни отговори на даден въпрос
+ * 3.1.2. След споделяне на големия въпрос на раздела всеки
ученик дава своя хипотеза за отговора и казва защо мисли така
3.1.3. Изследователски дневник – как еволюира хипотезата

3.2. Прогнозира възможни резултати

* 3.2.1. Започни с хипотеза – в началото на всеки час или преди решаване на задача всеки ученик записва своята хипотеза
за разглеждания проблем.

4.1. Планира проверката на хипотезата:
1. Дефинира индикатор
за успех;
2. Определя алгортъм
(етапи) за провеждане
на експеримент;
3. Определя необходими ресурси

*4.1.1. Избират най-ефективен подход за решаване на задача;
4.1.2. Анализират научни открития в съответната наука –
двама учени откриват едно и също, но по различен начин; кой
подход биха избрали те и защо?
+ * 4.1.3. Изброени проблеми – да брейнстормат възможни
действия за доказването, решаването им
4.1.4. Прави план за проверка на хипотеза

4.2. Провежда провер- 4.2.1. Водят протокол на час
ката на
4.2.2. Дневник на изследователя
хипотезата
4.2.3. Наблюдават показатели за управление на класната стая
4.3. Анализира резултатите от проверката

4.3.1. Подчертават ключовата информация в протокол
4.3.2. Визуализират данните
4.3.3. Представя зависимост между променливи.

5. Изводи

5.1. Формулира извод
на базата на експеримент
5.2. Определя следващи стъпки

5.2.1. Проверка на пътя и разглеждане на отрицателен резултат
на експеримент като + – намаляване на възможните отговори
5.2.2. Правят блок схема за начертаване на следващи стъпки.

6. Комуникация на
резултатите

6.1. Представя (писмена и устна форма)
изследването и резултатите му на език, съобразен с аудиторията
6.2. Спазва научноетични норми

6.1.1. Докладване на решение на задача – хипотеза, избран
подход, резултат
6.1.2. Доклад на раздела – какъв голям въпрос си зададохме,
какви хипотези имахме; какъв подход избрахме, какви резултати достигнахме; цитират поне два източника
6.1.3. Всяко твърдение да се представя по научен начин
6.2.1. Цитирането на използвани източници е един от критериите за оценка на продукта
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Какво представлява умението критическо
мислене и защо е важно:
● умение да анализираш, синтезираш, оценяваш и прилагаш информация, събрана при
наблюдение, опит, размишление с цел решаване на проблеми.
● „смислено, разсъдъчно мислене, чиято цел е
да решим на какво да вярваме или как да постъпваме.“ (Hunter, 2009)
● основните моменти на критическо мислене
(Klooster, 2001):
– то е самостоятелно – трябва да можем да
формираме собствено мнение въз основа
на придобити вече знания

– информацията е начална (не крайна) точка
на критичното мислене
– започва със задаването на въпроси и е ориентирано към решаването на проблеми
– търси убедителни аргументи, тъй като е
възможно да има повече от едно решение,
и трябва да се докаже защо предпочетеното
твърдение е логично и практично усъвършенства собствената позиция.
Ученикът с критическо мислене стъпва на информация, задава въпроси с цел решаване на проблема, привежда аргументи и ги обсъжда – и на
тази база формира собствено мнение.

Карта на умението критическо мислене
Елемент
1. Подхождане
към
проблема

2. Системно
мислене

Стратегии, приложени
в + учебника в * учебната тетрадка
1.1. Разделя проблема/въ+ * 1.1.1. Раздробяване на въпроса
проса на елементи.
+ * 1.1.2. Един въпрос, много отговори
1.1.3. Обсъждане на различни подходи към задачата, без техническо решение (точни науки, хуманитарни);
1.2. Проследява тенденции, 1.2.1. Групиране по критерии
повтарящи се елементи;
1.2.2. Данни за проблема, от които да се открои тенденция
1.2.3. Анализ на резултатите от изходни билети
1.2.4. Извлечи алгоритъм
1.3. Поставя хипотеза, тест- + * 1.3.1. В началото на раздела – всеки ученик
ва мнение; експериментира; дава своя хипотеза за отговор
+ * 1.3.2. При разглеждане на задача или въпрос
провежда симулация;
всеки ученик дава своя хипотеза преди
да почне разискване
1.3.3. Експерименти
1.3.4. Анкети/интервюта
+ * 1.3.5. Казус – симулация на проблема.
2.1. Обяснява/ представя
* 2.1.1. Схематизират и обясняват схемата и ролята на всеки
схематично системата (опис- от елементите – чертежи/ схеми/таблици/линии на времето/
ва устройството, връзката и модели/ блок схеми с обяснение (писмено, заснето на видео,
ролята на всеки от елементи- устно)
те в системата);
2.2. Прогнозира и аргумен- 2.2.1. Какво ще стане ако...
тира промените в системата 2.2.2. Чертаят нова схема при промяна на началните условия
при промяна на един или
и обясняват разликата
повече от елементите Ӝ;
2.3. Обяснява системата
+ * 2.3.1. Поставяме разглеждания въпрос винаги като част от
като елемент от по-голяма
по-голяма система
система;
+ * 2.3.2. Визуализация – схема, която се надгражда; mindmap
+ * 2.3.3. Zoom in zoom out – поглед навън и поглед навътре
2.4. Прогнозира и аргумен- 2.4.1. Може да ползваме всяка от стратегиите от 2.1.1. до
тира как промените в една
2.3.3., но мислим за системата като елемент на по-голяма
система влияят на друга.
система.
Цели
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Стратегии, приложени
в + учебника в * учебната тетрадка
3. Правят оцен- 3.1. Идентифицира различни + * 3.1.1. Извличат гледна точка от зададен текст/видео
ка на аргуменаргументи и гледни точки;
+ * 3.1.2. Даваме източни на различни гледни точки по проти/възможни
блема
решения
3.2. Оценява качество на
3.2.1. Дават си ОВ
аргументи;
3.2.2. Оценяват по зададени критерии
3.2.3. Даваме източници за различни гледни точки по проблема
3.3. Анализира как външни
* 3.3.1. Обясняват посредством контекст (време, място, учеи вътрешни фактори влияят ние и т.н.)
на различните гледни точки/ * 3.3.2. Поставят събитието/личността в различен контекст
позиции;
3.4.Обобщава различните
3.4.1. Анализатор
позиции/начини за решава- + * 3.4.2. Заключение на урока
не на проблема, познати до
момента.
4. Формулиране 4.1. Взима решение при
4.1.1. Вземане на решение при зададен контекст
на
съществуваща рамка;
4.1.2. Решаване на казус.
решение/заклю- 4.2. Взима решение, като
чение
модифицира съществуваща
рамка или създава нова;
4.3. Разпознава своята
субективна гледна точка при
вземането на решение.
Елемент

Цели

2.2. ОСОБЕНОСТИ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
В VI КЛАС
Учебният процес по география е: „взаимодействие между двата субекта – учител и
ученик/ученици в условията на локалната културно-образователна среда (култура на взаимоотношенията в училище, образователно ниво на
учениците, компетентност на учителя) за постигане на конкретни цели движение от учебен проблем към решен учебен проблем“ (Гайтанджиева
2000: 46). Посочените характеристики се проявяват при прилагането на съответни правила:
● Познаване, разбиране на целта и стремеж за
постигането Ӝ чрез формулирането и присъствието Ӝ във всяко задание.
● Информиране за (не)успех на извършени
дейности чрез осигуряване на набор от задачи, определяне на времето за решаване, на
критерии за самооценка, както и на инструмент за самооценяване – рубрика.
● Темпът на учене е функция от информацията
за успех или неуспех и от мотивацията.
● Чрез ситуации за обмен на изработените продукти се осигуряват: подкрепа за положителните резултати и предупреждение за лошите.
● Задачите са в съответствие с показателите на
изследването.
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● Поддържането на средното равнище на мотивация (активност) осигурява най-висок
успех. Постиженията зависят от знаенето и
спазването на правила.

2.2.1. Методи на обучение
В Книгата за учителя за V клас са методите са
представени като същност:
Система от правила за педагогическо взаимодействие, която е детерминирана от принципите на обучението и на чиято основа учителят и
учениците избират начини и пътища за конкретни действия, водещи към достигане на поставената цел“1
В тази книга ще представим някои от често
използваните методите на обучение, с акцент по
признака „интеракция“. Като организирано взаимодействие между учениците и учителя, методи
могат да бъдат: ситуационни, дискусионни, опитни методи. В настоящата книга се представят
избрани групи интерактивни методи, които са приложени в учебника и учебната тетрадка.
Ситуационни методи: Казус
Същност: случай, който създава реална ситуация, изискваща вземане на конкретно решение. В
учебника присъства като задача.
Решаване на казуси – предимства и полезност
на метода
1

Андреев, М. Дидактика.

● Казусите дават възможност на учениците
обективно да се включат в решаването на
спорен въпрос.
● Базира се на задълбочено изследване на даден човек, група или събитие с цел разглеждане на причинно-следствените връзки, за да
се открият основните принципи.
● Вместо да се използват образци и да се следва строг протокол (набор от строги правила) в разглеждането на данните, начините за
решаване на казуси включват задълбочено
разглеждане на отделен пример или събитие:
казус. В тях учениците не участват лично, но
могат да погледнат безпристрастно и от двете страни на дадена ситуация. На по-късен
етап това умение може да им даде възможност за по-голяма обективност в решаването
на лични въпроси.
При решаването на казуси също така се дават
теми за обсъждане, които са извън обсега на личния опит на ученика, като по този начин се разширява тяхното разбиране за света и заобикалящата
ги действителност.
Ситуационни методи: Състезания/игри-1
● Важно е да се разграничат понятията „игра“
(като състезание) и „ролева игра“ (изпълняване на роля).
● Състезанията могат да мотивират участниците да се включат активно. Те представляват структурирани симулации и дейности
по решаване на проблеми, които предполагат
наличие на двама или повече състезатели,
набор от правила, цел и някаква придобивка (награда). Например, компютърните игри
предполагат достигане на дадено ниво, за да
бъде получена награда ...
● По правило, играчите участват лично, а
целта да се постигне победа се превръща в
тяхна собствена цел, а не цел на героя, който
представляват. По този начин използването
на състезания и игри в училищна обстановка
съчетава забавлението, участието, съревнованието и наградата. Ученето се осъществява посредством решаването на практически
проблеми в симулирани условия.
● Съществуват три вида игри, които могат да
се използват: за показване на физически
умения (например надбягване, надскачане и
т.н.), хазартни игри (например карти, лотарии, рулетки) и стратегически игри (например шах, планиране на кампании).
– Игрите за демонстриране на умения
обикновено са бързи и могат да се използ-

ват във всеки момент от дадена дейност.
Те стимулират участниците да покажат
най-доброто от себе си и също така сплотяват отборите, тъй като типично във всеки отбор има такива, които са по-добри от
другите в дадена област. Важно е да се избягва постоянното фокусиране върху едни
и същи умения, особено ако в групата са
налице различия в нивата на участниците, тъй като това би могло да има обратен
ефект и да доведе до изключването или самоизключването на определени членове от
групата.
– Стратегическите игри предполагат спазване на правила и планиране. Това са
най-сложните състезания, които могат да
бъдат ползвани в обучението и са преобладаващи в обществата и културите, където се цени дългосрочното планиране и се
избягва поемането на риск. Такива игри
могат да бъдат използвани за мотивиране
на учениците да работят заедно, да развиват отборен дух и да се ангажират лично
с резултата. Те развиват голям набор от
умения, необходими също за политическа
ангажираност, от себеизразяване и лидерски умения до водене на преговори и разрешаване на конфликти.
● Важно е да се споделят впечатленията на
участниците след края на играта: какво са
научили и как могат да използват наученото;
по-вероятно е преживяването да бъде по-важно от действителния резултат, а то често се
забравя първо, освен ако не бъде изведено
на преден план и дискутирано; една от подходящите техники за обсъждане е самонаблюдението въз основа на няколко отворени
въпроса или като алтернатива – рисунки и
затворени въпроси.
Ситуационни методи: Ролева игра
● Ролевата игра изисква да се приеме ролята
на друг и да се изиграе.
● Обикновено ролите са на стандартни или
прототипни личности и изиграването на
тези роли дава на учениците възможност да
вникнат в причините за дадено действие, отношенията и проблемите, с които се сблъсква ролята. Някои личностни предпочитания
благоприятстват този начин на усвояване.
Но трябва да проявите разбиране по този въпрос по отношение на групата. За някои е унизително, смущаващо и почти невъзможно да се поставят на мястото на друг.
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Дискусионни методи: Мозъчна атака
Същност: интерактивна техника, която създава условия за генериране на идеи и за избор на оптимална идея за решаване на проблем.
● Истинската мозъчна атака се провежда с бързина и енергия.
● Напишете темата, така че всички да я видят.
● Всеки е насърчаван да изкаже идея по тази
тема, колкото може по-бързо.
● Всеки коментар се записва.
● Никой не оценява направените коментари,
нито своите собствени, нито тези на останалите участници, но идеята на един участник
може да бъде породена от идеята на друг.
● Упражнението обикновено е ограничено във
времето – от 2 до 5 минути. Важно е количеството на идеите, не качеството.
● По време на последващата дискусия, групата трябва да бъде насърчена да развива
само онези идеи, които се смятат за приложими на практика, като не се занимава с
останалите.
● Въздържайте се от даване на мнение и
може да очаквате невероятни и креативно-новаторски погледи към вашата тема!
Дискусионни методи: Дискусия
Същност: спор, разискване, научно обсъждане
на проблем. Целта на спора е чрез изясняване на
позициите на участващите в спора да се достигне
до верни обосновани изводи и препоръки, до единно становище.
● Важен аспект на дискусиите е, че въпросите
трябва да бъдат „отворени“ – учениците
не бива да приемат, че ръководителят търси конкретен отговор. Избягвайте въпроси като „Бихте ли се съгласили, че...?“, или
„Защо...?“ (по-добре е да перифразирате въпросите чрез „какво, кога, как?“).
● Добре е да има препоръки за „подпомогната дискусия“ – с първоначални въпроси, възможни отговори – теза(и) и антитеза(и),
предложени от учениците.
● Неща, с които учителят и учениците трябва
да са наясно преди да започнете да се води
дискусия:
– уважава се всяко мнение, дори и да не сте
съгласни
– гарантира се равен шанс за всеки
– записват се тезата, антетезата и аргументите към тях (да са видими за всички, ако е
възможно)
– в края на сесията, се разглеждат отново
различните мнения
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● Добри дискусии са тези, при които учениците чувстват, че коментарите им са чути и
взети под внимание.
Опитни методи: Проектът
Същност: решаване на проблем чрез събиране, анализиране и представяне на информация. (в
методически контекст: Гайтанджиева и колектив.
2001:12)
Учебният проект се отнася до реални проблеми, но е с ограничен обхват и задълбоченост.
Изработването на учебен проект включва: 1.
Избиране на проблемна област и формулиране на
проблем. 2. Анализиране на известното и неизвестното – какво е състоянието, къде се проявява,
какви са причините за появяването на проблема,
какви са последиците от проблема. 3. Формулиране на предложения (хипотези) за начините за решаването му. 4. Избиране на една от хипотезите
и представяне на факти, които я доказват в подходяща форма – писмено изложение, скица, графика,
карта или като съчетание на някои от тях.
Опитни методи: Моделиране
Същност: описание, обяснение и аргументация
на даден предмет на изследване, който в неговата
реална среда е трудно или почти невъзможно да
бъде изследван. Поради това авторът създава мислена конструкция – модел, копие или заместител
на реалната практика.
Създаването и използването на мултимедиен продукт на Power Point като един пример за
моделиране на обучението или за осигуряването
на информация и постигането на целите по една
тема, предполага спазване, отчитане и съобразяване с четири основни принципа (Andersen 1999:
189 – 191): 1) принципът на разпределение на
учебния материал в различни носители позволява
на ученика да избере подходящия; 2) принципът
на интерактивност се осигурява от технологията
на хипермедията; 3) принципът на мултимедийно
представяне на учебния материал се изразява в
комплексното използване на различни технологии
за представяне на учебния материал, при което се
осигурява високо емоционално равнище на обработване и усвояване на информацията, интерес и
активно внимание; 4) принципът на адаптивност
към личностни особености се изразява в адаптиране на обучението към равнището на усвоени от
ученика знания и умения, към психологическите и
индивидуалните особености. Адаптивността трябва да намалява информационната претовареност,
предизвикана от големия обем предлагана информация, което е фактор за висока ефективност на
обучението.

Storyboard е таблицата, в която се планира презентацията или визуалният облик или модела на
презентацията. При използването на инварианта
за изработване на презентация може да се обърне
внимание на четирите му особености:
● При определяне броя на слайдовете може да
се имат предвид броят на очакваните резултати, които трябва да се постигнат в урока,
както и броят на ситуациите, които правят
наблюдаем процеса на постигане на целите;
● Съдържанието и дизайнът на всеки слайд
се определят от дидактическата задача или
мястото му в макроструктурата на урока
(графа 2). С първите две особености се поставя акцент върху дидактически аспекти на
презентацията;
● При конкретизирането на съдържанието и
дизайна се спазват изисквания за оптимално представяне на информацията в текст,
карти, графики, снимки – от една страна, и за
достъпност, атрактивност на учебното съдържание – от друга. С тази трета особеност на
презентацията се гарантират информационните Ӝ качества и се постига първата функция
на ИКТ – осигуряване на информация.
● Втората функция на ИКТ – възможност
за комуникация – се проектира чрез устно
представяне – като коментар на продукта и с
въпроси към аудиторията. Това е и четвъртата особеност на инварианта.

2.2.2. Образователни технологии
с прилагане на интерактивни методи
Образователната технология представлява
процесуално-действената, организационно-функционалната страна на образователната дейност
– от целите и мотивите, чрез съдържанието, методите, средствата и условията – до оценката на
резултатите.
Една от образователните технологии е за
формиране на понятията в обучението по география. Тя включва:
● разбиране и усвояване съдържанието (съществените признаци) на понятието и свързаните с него представи
● формиране на умения за прилагане на понятията
● изграждане и осмисляне на системи понятия.
Формиране на общи понятия включва:
● разчленяване на съществените и несъществените (променливи) признаци. 2) съпоставяне,
противопоставяне съотнасяне на близки понятия за разграничаването им
● разкриване и усвояване на условния код на
понятието.
Формиране на единични понятия: Съдържанието на единичното понятие има двуслоест
строеж: първи слой – съществените признаци на
общото понятие и втори слой – факти, които правят географския обект неповторим ( имена (номенклатура), количествени факти).

Инвариант на Storyboard
(таблицата, в която се планира презентацията или визуалният облик на презентацията)
№ на
слайд

Компонент от урока
Мотивиране
Постигане на очакван резултат
Затвърждаване/Обобщение
Оценяване

Съдържание и дизайн на слайда

текст

графика

карта

снимка

звук

Устно представяне
на съдържанието
на слайда
Коментар Въпроси
на автора към класа
(напр.: ...) (напр.: ...)
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Изграждане и осмисляне на системи понятия:
● разкриване и осъзнаване на структурообразуващите връзки между понятията; изводи за
цялост на системата от понятия
● разкриване и осъзнаване мястото на системата в по-висшестоящата система.
Формиране на умения в обучението по география – етапи:
● изграждане на ориентировъчна основа – какво, защо и как (правило) ще се прави
● изпълнителска дейност: материален, външноречеви, вътрешноречеви, идеален етап
● контрол и регулиране на процеса на обучение.
В регионалния курс География на континентите и океаните в VI клас се формира сложна система от единични понятия за континентите
Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и
Океания и за океаните по осем съществени признаци:
● географско положение, големина, брегове,
опознаване
● релеф и полезни изкопаеми
● климат
● води
● природни зони
● население и политическа карта
● стопанство
● страни.
Приложени са различни образователни технологии за усвояване на единичните понятия: в
различните типове уроци и при работата с учебника, с учебната тетрадка, учебен атлас, електронен
учебник.
При уроците за нови знания и при работа с
учебника е възможно да се приложи образователна технология с използване на основния текст и
илюстрациите за развитие на умението за четивна
грамотност като се извършват разнообразни дейности (виж картата на умението за четивна грамотност).
При уроците за нови знания в учебната тетрадка е проектирана различна образователна
технология – която включва проблемен въпрос и
търсенето на отговора му при изпълнение на серия от задачи (виж картата на умението за научна
грамотност).
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2.2.3. Класно-урочна дейност.
Урокът
2.2.3.1. СТРУКТУРИРАНЕ И СИТУИРАНЕ
НА УРОКА

В учебната тетрадка уроците за нови знания са
структурирани така:
Проблемен въпрос
Задачи за постигане на очакваните резултати
Отговор на Проблемен въпрос
2.2.3.2. ТИПОВЕТЕ УРОЦИ СА РАЗРАБОТЕНИ
В СИСТЕМИ НА УРОЦИ ЗА ДЕЙНОСТ; ЗА
ПРЕГОВОР, ЗА ОБОБЩЕНИЕ, ЗА КОНТРОЛ
СЪС СПЕЦИФИЧНИ АКЦЕНТИ.

Акценти при уроците за преговор – 3 бр. (начален – №1, тематичен – № 33, годишен – № 48)
основната ситуация е игрова.
Акценти при уроците за обобщение – 4 бр.
(тематични № 24, 39, 47 и годишно – № 49) –дейността е усложнена „да кажеш най-важното кратко“ се извършва в ситуация на създаване на географските образи на континентите и океаните
Акценти в уроци за дейност е изпълнението
на три групи задачи от позицията на три роли –
географ изследовател, географ критик, географ предприемач. В тях се създава ситуация за
екипна дейност, за коментар, анализ на различни
източници на информация, оценка и самооценка.
На лице са конкретни възможности за формиране
на умения на 21 век.(вж. по-горе)
Уроците са групирани в две теми:
● за природата на континента
● за населението, стопанството и политическата карта на континента.
Дейностите, които се проектират в тях са:
● пътешествам и опознавам
● проучвам и изследвам

Дейности, представени по роли
№

Географ-критик

Географ-предприемач

3. Прави маршрут за пътешествие; представя всеки обект: как се
нарича, къде се намира и с какво е
интересен за туристите.

2. Локализира на картата река
(Ориноко, Амазонка, Парана). Характеризира река по пет признака, вкл. режим по хидрограма.
Прави предложения за стопанско използване на реката.

2.Характеризира населението
на Южна Америка: 2.1) Разпознава трите държави с най-голям
брой население по диаграма; 2.2)
Записва примери за големи
градски образувания в тях; 2.3)
Прави изводи за териториалното разпределение на населението
в Южна Америка; 2.4) Прави
предположение какви проблеми могат да възникнат в тези и
други страни на континента.
19 1. Проучва водното богатство
2. Оценява изучените природна Северна Америка – разпознава ни зони по признака „привлекареки и езера по дадени характетелност за заселване“ и определя
ристики, определя местополонай-привлекателната за себе си.
жението им на картата. Прави
Представя отговорите си в текст.
аргументиран избор на обект,
който е подходящ за избрана
дейност.
23 1. Анализира диаграма и търси Географ-критик: 3. Открийте
контрасти в разпределението на в текста контрастите, които
населението в различните страни се отнасят за стопанството на
континента. На какво се дължат
на Северна Америка.
Запишете подходящи примери,- според вас?
за да обосновете отговора си

3. Прави аргументиран избор
за развитие на собствен бизнес,
ако живее в Южна Америка, който се основава на: 3.1) Проучва
допълнителна информация за
три типични стопански дейности в
Южна Америка: производство на
говеждо месо, отглеждане на алпака, отглеждане на кафе. 3.2) Изразява мнение относно най-интересна и доходна дейност.

8

Географ-изследовател

1. Описва релефа (определя преобладаващия релеф) в западната,
средната и източната части на
континента по карта и профил.
Оценява релефа на отделните
части за живота и стопанската
дейност на хората.
12 1. Разпознава контурите на
страни, локализира ги (определя местоположението им и ги
надписва) на контурната политическа карта. Посочва водещи
стопански дейности в континента и примери за страни, в които са
развити; .

3. Проучва информация от карти, климатограми, снимки, за да
определи подходящи места за
развиване на различни стопански дейности.

2. Анализира снимки, разпознава селищата и ги локализира на
картата. Описва селищата като
поставя акцент върху контрастите в тях. Изразява и аргументира мнение да това „Къде бие
построил нов жилищен комплекс и защо?“
3. В ролята на древен търговец,
30 1. Анализира схема и обяснява 2. Анализира снимки и хидрокойто знае пътя на коприната от
причините за формирането на грами и обяснява причините за
Китай към Европа, предлага свой
летния и зимния мусон. Анали- пълноводие то и маловодието на
зира климатограма и прави оцен- реките Об и Ганг. Описва реките маршрут, по който би преминал,
ка дали мусоните застрашават по правило. Определя през кой
за да достигне до Европа или до
живота на хората.
сезон са направени снимките на Северна Америка.
двете реки.
36 1.Разпознава забележителности 2. Формулира три проблема,
3. Изразява мнение относно
по снимки. Проучва допълникоито се отнасят за Азия. Предвъзможностите за извършване
телна информация за обектите
лага мерки за разрешаване на
на стопанска дейност като жии страната в която се намират от проблемите от позицията на
тел на страна от Южна Азия.
атласа и приложенията в учебника член на правителствен екип.
Обосновава решението си.
и съставя кратък текст към всеки
обект.
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№

Географ-изследовател

Географ-критик

Географ-предприемач

43 1. Проучва особеностите на
природата (релеф, климат, води,
животински и растителен свят) по
снимки, графични изображения,
карта, за да състави и представи
на карата маршрут за пътешествие в Австралия.

2. Прави и анализира карта
на гъстота на населението на
Австралия, за да докаже или
отхвърли предположението:
„Има връзка между застрашената
природа на Австралия и разпределението на населението на
континента.“

3. Проучва какви възможности
създават географското положение и бреговата линия за развитие на стопански дейности и ги
представя в доклад

46 1. Описва особеностите на релефа, полезните изкопаеми и произхода на островите на Океания по
карти и ги представя в таблица.

2. Разпознава по снимки и
локализира на картата обекти
от Океания. Взема решение за
развитие на подходяща стопанска дейност и го представя като
реклама.

3 . Прави карта на океаните.
Оценява влиянието на бреговата линия върху климатичните
особености и стопанската усвоеност на крайбрежните територии
на избран океан и представя
оценката в текст. Представя
особеностите на Океания и на
океаните в презентация.

2.2.4. Извънкласна дейност
В географското образование през последните
20 години е създадена и развита една добра практика за нетрадиционна форма на извънкласна дейност – пътуващо училище.
Основания за включване на идеи от модел на
пътуващото училище в учебната документация
за 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10.клас е съдържанието на
Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания, обн. – ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.,
в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от
21.12.2016 г
Нормативни изисквания: Според учебните програми за V, VІ, VII, X клас за ЗП в частта:
Допълнителни уточнения за конкретния учебен
предмет география и икономика, като необходимо условие или като задължително условие за
постигане на целите на обучението е посочено
провеждането на учебни екскурзии и наблюдения.
Поради спецификата на курса в 6. Клас на учениците трябва да се даде възможност да: използват
ИКТ и интернет за търсене и представяне на географска информация като:
● откриват специфичното и уникалното на континентите и океаните
● правят сравнения
● извеждат някои проблеми на хората в различните континенти
● работят с географската карта,
● анализират
климатограма,
хидрограма,
стълбчеста и кръгова диаграма

24

● представят географска информация на контурна карта
● изработвят схеми, таблици, постер
● съставят на план-конспект и географски текст
● решават на казуси, изразяват мнение по географски въпроси
● работят с всички елементи на учебника
● участват в интерактивни дейности
● използване на електронно базирани информационни източници за търсене, събиране,
интерпретиране, представяне и обмен на
конкретна географска информация
● използват на ИКТ за създаване и представяне на продукти от изпълнение на конкретна
учебна задача

3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище

Град
Утвърдил
Директор:
(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА VI КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ

/

ГОДИНА

Нови знания

НЗ

30 ч. (60%)

Упражнения (дейности)

Д

8 ч. (18%)

Преговор

П

3 ч. (4%)

Обобщение

О

4 ч. (8%)

Контрол

К

5 ч. (10%)

Годишен хорариум 51 ч.
1 ч. резерв

Изготвил:
(име и фамилия)
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№
(1)
1

Учебна
Тема на
седмица
урочната единица
1
по ред
(2)
(3)
I
Географията в моя свят

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
2
за :
(4)
(5)
НП
Припомня и коментира обобщения за планетата Земя,
за география на природата, за география на обществото,
за география на континентите Африка и Антарктида,
като отговаря на въпроси, посочва примери по карта или
схема, или описва какво ВЕЧЕ ЗНАМ и ВЕЧЕ МОГА.
ВК
Установява входното равнище в началото на VI клас като
резултат от обучението по география в V клас
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на
резултатите.

2

Какво знаете и можете в
началото на VI клас

3.

ПЪРВИ РАЗДЕЛ.
ГЕОГРАФИЯ НА
КОНТИНЕНТА ЮЖНА
АМЕРИКА
Географско положение,
големина, брегове и
опознаване на Южна
Америка

НЗ

4.

Релеф и полезни
изкопаеми на Южна
Америка.

НЗ
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5

II

Климат, климатични
пояси и планинска област

НЗ

6

II

Води

НЗ

Определя географското положение, големината и
границите на Южна Америка по правило.
Сравнява географското положение на Южна Америка и
Африка по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента
от Христофор Колумб, Фернандо Магелан и Америго
Веспучи.
Нанася върху контурна карта названията на: Карибско
море, о. Огнена земя, острови Галапагос, залив Ла Плата,
Магеланов проток, Панамски канал.
Характеризира релефа на Южна Америка.
Познава типичните полезни изкопаеми за Южна Америка
и тяхното териториално разпределение.
Чете профил на релеф.
Нанася върху контурна карта названията на изучените
форми на релефа (Анди, Бразилска планинска
земя,Гвианска планинска земя, Амазонска низина,
Оринокска низина, Лаплатска низина, пустиня Атакама и
Патагония) и териториалното разпространение на
полезните изкопаеми.
Обяснява факторите, които влияят върху елементите на
климата в Южна Америка.
Характеризира климатичните пояси и планинската
климатична област в Южна Америка (вкл. и с
климатограма).
Характеризира водите на Южна Америка – главен
вододел, отточни и безотточни области, езера
(Маракаибо и Титикака) и водопади (Анхел и Игуасу).
Характеризира река (Амазонка, Парана и Ориноко) с
помощта на хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за
стопанска дейност.
Нанася върху контурна карта названията на изучените
реки и езера.

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности на ученика за всяка
урочна единица
(7)
Прилага наученото по география и икономика
от V клас.

Изпълнява 8 задачи – три вида по форма на
отговора: Шест (6) – със структуриран отговор
(избор на 1 верен отговор от 4); по една –
за съотнасяне и за подреждане в правилна
последователност
Правят план с ключови думи от текст.
Избират ключови думи в хода на урока, за да
отговорят на проблемен въпрос.
Доказва или отхвърля твърдения за бреговата
линия.

профил
на релефа
селитра

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или по раздели
(8)

Заб.
(9)

Качествени оценки от
контролна работа

Текущи оценки: от устно или
от практическо изпитване,
от работа в час или от
изпълнение на домашна
работа, или от работа по
групи.

Избират ключови думи в хода на урока,
за да отговорят на проблемен въпрос и да
оцени с какво релефа и полезните изкопаеми
затрудняват или спомагат развитието на
стопанството

Прави предположение (формулира хипотеза)
кои климатични пояси са най-благоприятни за
живот и за стопанска дейност

Използва ИКТ и интернет за
търсене и представяне на географска
информация за ез. Титикака и водопадите
Анхел и
Игуасу

Текущи оценки:
от устно или
от практическо изпитване,
от работа в час или от
изпълнение на домашна
работа, или от работа по
групи.
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№
(1)
7

8

Учебна
Тема на
седмица
урочната единица
1
по ред
(2)
(3)
II
Природни зони и
планинска област

Пътешествам и
опознавам природата на
Южна Америка

Д

9.

Население политическа
карта

НЗ

10.

Стопанство

НЗ

Характеризира съвременното стопанство на Южна
Америка – фактори и състояние.

11.

Страни

НЗ

Характеризира страните Бразилия и Аржентина по
правило.
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II

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
2
за :
(4)
(5)
НЗ
Характеризира природните зони и планинската област в
Южна Америка.
Представя природна зона на Южна Америка в различни
форми (текст, постер, презентация).
Разбира необходимостта от опазване на природата на
континента.
Географ изследовател: 1. Описва релефа (определя
преобладаващия релеф) в западната, средната и източната
части на континента по карта и профил.
Оценява релефа на отделните части за живота и
стопанската дейност на хората. Географ предприемач
2. Локализира на картата река (Ориноко, Амазонка,
Парана). Характеризира река по пет признака, вкл. режим
по хидрограма.
Прави предложения за стопанско използване на реката.
Географ критик: 3. Прави маршрут на пътешествие;
представя всеки обект: как се нарича, къде се намира и с
какво е интересен за туристите.
Характеризира населението на Южна Америка – брой,
разпределение, расов състав, бит и култура.
Описва съвременната политическа карта на Южна
Америка.
Изработва политическата карта на Южна Америка върху
контурна карта.

Нови понятия
(6)
пампа

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или по раздели
(7)
(8)
Прави презентация на тема „Селвата – найТекущи оценки: от устно
голямата и най-разнообразна гора на Земята“ в изпитване или от практическо
Съставя постер със снимки на представители изпитване по задача от учебна
на дивата природа. Организира
тетрадка
изложба от най-добрите постери.
Контекст и дейности на ученика за всяка
урочна единица

Заб.
(9)

Изпълнява дейности, типични за трите роли по Текущи оценки:
карта, хидрограми
от устно
изпитване от работа в екип
(по групи).

индианци

Групира страни по различни признаци.
Представя на контурна карта

смесено население

Текущи оценки:
от устно или практическо
изпитване при изпълнение на
задачи от учебната тетрадка

метиси
мулати
Съставете туристически маршрут в
Южна Америка, включващ природни
забележителности и културно-исторически
обекти.
Прави мисловна карта с ключови думи от
текста и изображения, за да коментира по
въпроса: „В какви области България може да
си сътрудничи с двете страни?“ – развива се
четивна грамотност
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№
(1)
12.

13.

Учебна
седмица
по ред1
(2)

II

Тема на
урочната единица
(3)
Проучвам и изследвам
населението,
стопанството и
политическата карта на
Южна Америка

Какво знаете за Южна
Америка

14.

ВТОРИ РАЗДЕЛ.
ГЕОГРАФИЯ НА
КОНТИНЕНТА
СЕВЕРНА АМЕРИКА
Географско положение,
големина, брегове и
опознаване на Северна
Америка

15.

Релеф

30

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
2
за :
(4)
(5)
Д
Географ изследовател: 1. Разпознава контурите на
страни, локализира ги (определя местоположението им и
ги надписва) на контурната политическа карта. Посочва
водещи стопански дейности в континента и примери за
страни, в които са развити; .
Географ критик: 2. Характеризира населението на
Южна Америка: 2.1) Разпознава трите държави с найголям брой население по диаграма; 2.2) Записва примери
за големи градски образувания в тях; 2.3) Прави изводи
за териториалното разпределение на населението в Южна
Америка; 2.4) Прави предположение какви проблеми
могат да възникнат в тези и други страни на континента.
Географ предприемач: 3. Прави аргументиран
избор за развитие на собствен бизнес, ако живее в
Южна Америка, който се основава на: 3.1) Проучена
допълнителна информация за три типични стопански
дейности в Южна Америка: производство на говеждо
месо, отглеждане на алпака, отглеждане на кафе. 3.2)
Изразява мнение относно най-интересна и доходна
дейност.
ТК
Установява резултатите от обучението след изучаване на
първия раздел „География на Южна Америка”.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на
резултатите.
НЗ
Определя географското положение, големината и
границите на Северна Америка по правило.
Сравнява географското положение на Северна Америка и
Южна Америка по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от
Христофор Колумб и Витус Беринг.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите
форми: Североамерикански архипелаг, остров
Гренландия, Антилски острови, полуостровите Лабрадор,
Флорида, Калифорния и Аляска, заливите Хъдсън и
Мексикански, Берингов проток.
НЗ
Характеризира релефа на Северна Америка.
Познава типичните полезни изкопаеми за Северна
Америка и тяхното териториално разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на изучените
форми на релефа (Големи равнини, Мисисипска низина,
Кордилери и Апалачи) и териториалното
разпространение на полезните изкопаеми.

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности на ученика за всяка
урочна единица
(7)
Открива аргументи относно: „защо Южна
Америка може да се нарече богатият, беден
континент?”
Пише географско съчинение на тема:
Южна Америка – богатият, беден континент

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или по раздели
(8)
Текущи оценки: от устно
изпитване от работа в екип
(по групи).

Заб.
(9)

Изпълнява 5 задачи, различни по форма на
Оценки от контролна работа
отговор: със свободен (къс), със структуриран
отговор (за избор, за съотнасяне).
Формулира хипотеза по проблемния въпрос от
учебната тетрадка и търси аргументи в хода на
урока, за да докаже или отхвърли хипотезата –
развива се научна грамотност

Текущи оценки: от устно или
от практическо изпитване
(по задача 1 2 от тетрадката);
от работа в час или от
изпълнение на домашна
работа, или от работа по
групи.

Анализира информация от текст. Маркира,
подчертава и пр. ключовите думи от текст
и ги свързва в план или подрежда важните
неща от текста в таблица и ти представя в
учебната тетрадка – така се развива четивната
грамотност
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№
(1)
16.

Учебна
седмица
по ред1
(2)

Тема на
урочната единица
(3)
Климат, климатичните
пояси и области

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
2
за :
(4)
(5)
НЗ
Обяснява факторите, които влияят върху елементите на
климата в Северна Америка.
Характеризира климатичните пояси и области в Северна
Америка по правило.
Сравнява климатични пояси и области по климатограми.

17.

Води

НЗ

18.

Природни зони

НЗ

19.

Пътешествам и
изследвам природата на
Северна Америка

Д

20.

Население и политическа
карта

НЗ

21.

Стопанство

НЗ

22.

Страни в Северна
Америка

НЗ
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Характеризира водите на Северна Америка – главен
вододел, отточни и безотточни области, езера (Големи
американски езера и Голямо солено езеро) и Ниагарски
водопад.
Характеризира река (Мисисипи, Макензи и Колорадо) с
помощта на хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за
стопанска дейност.
Нанася върху контурна карта названията на изучените
реки и езера.
Характеризира природните зони и планинската област в
Северна Америка.
Представя природна зона в Северна Америка в различни
форми (текст, постер, презентация).

Географ изследовател: 1. Проучва водното богатство
на Северна Америка – разпознава реки и езера по дадени
характеристики, определя местоположението им на
картата. Прави аргументиран избор на обект, който е
подходящ за избрана дейност.
Географ критик: 2. Оценява изучените природни зони
по признака „привлекателност за заселване” и определя
най-привлекателната за себе си. Представя отговорите си
в текст.
Географ предприемач: 3. Проучва информация от
карти, климатограми, снимки, за да определи подходящи
места за развиване на различни стопански дейности.
Характеризира населението на Северна Америка – брой,
разпределение, расов състав, бит и култура.
Описва съвременната политическата карта на Северна
Америка.
Характеризира съвременното стопанство на Северна
Америка – фактори и състояние.

Характеризира страните САЩ и Канада по правило.

Нови понятия
(6)
умерен климат –
океански
и континентален

Контекст и дейности на ученика за всяка
урочна единица
(7)
Анализира информация от текст. Маркира,
подчертава и пр. ключовите думи от текст,
свързва ги при писана на план в учебната
тетрадка – така се развива четивната
грамотност

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или по раздели
(8)

Заб.
(9)

торнадо
субполярен пояс

прерии
тайга
тундра

Подготвя се да направи мислено пътешествие
през природните зони на
Северна Америка.
Проучва особености те на зоните по картата
и от текста в учебника и записва в таблица в
учебната тетрадка.
Коментира възможности за развиване
на стопански дейности като примери по
изпълнение на проект 3.

ескимоси

Текущи оценки:
от устно или
от практическо изпитване или
от работа по групи.

Текущи оценки:
от устно или
от практическо изпитване или
от работа по групи.

Изготвя кратко съобщение за културата на
маите или ацтеките

По карта проследява обмена на земеделски
култури
и домашни животни между Америка и
Европа, Азия и Африка – развива се четивна
грамотност
Прави презентация

Текущи оценки:
от устно или от практическо
изпитване;
от работа в час или от работа
по групи.
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№
(1)
23.

24.

25.

26.

34

Учебна
седмица
по ред1
(2)

Тема на
урочната единица
(3)
Проучвам и изследвам
населението,
стопанството и
политическата карта на
Северна Америка

Географският образ на
Южна Америка и на
Северна Америка
Какво знаете за Северна
Америка

ТРЕТИ РАЗДЕЛ.
ГЕОГРАФИЯ НА АЗИЯ
Географско положение,
големина, брегове и
опознаване на
Азия

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
2
за :
(4)
(5)
Д
Географ изследовател: 1. Анализира диаграма и
търси контрасти в разпределението на населението в
различните страни на Северна Америка.
Запишете подходящи примери,за да обосновете отговора си
Географ предприемач: 2. Анализира снимки, разпознава
селищата и ги локализира на картата. Описва селищата
като поставя акцент върху контрастите в тях. Изразява
и аргументира мнение да това „Къде бие построил нов
жилищен комплекс и защо?”
Географ критик: 3. Открива в текста контрастите, които
се отнасят за стопанството на континента. Записва ги в
тетрадките. Обяснява на какво се дължат.
ТО
Обобщава наученото за континентите Северна и Южна
Америка.
ТК

НЗ

Установява резултатите от обучението след изучаване на
втория раздел: „География на Северна Америка”.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на
резултатите.
Определя географското положение, големината и
границите на Азия по правило.
Сравнява географското положение на Азия и Северна
Америка по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от
Марко Поло, Семьонов-Тяншански, Едмънд Хилари и
Христо Проданов.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите
форми: Черно море, Мраморно море, Жълто море,
Арабско море, Източносибирско море, Малайски
архипелаг, Филипински острови, Японски острови, о.
Шри Ланка, протоците Босфор и Дарданели,
Персийски и Бенгалски залив, полуостровите Таймир,
Чукотски, Камчатка, Корея, Индокитай, Индoстан,
Арабски и Мала Азия.

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности на ученика за всяка
урочна единица
(7)
Задача за портфолиото по география:
Прави постер за население, стопанство,
политическа карта.

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или по раздели
(8)
Текущи оценки:
от устно или от практическо
изпитване;
от работа в час или от работа
по групи.

Прави визитна картичка на всеки континент
по избран начин (чрез текст, рисунка,
презентация, табло).
Изпълнява 5 задачи, различни по форма на
отговор: със свободен (къс), със структуриран
отговор (за избор, за съотнасяне).

Текущи оценки: от практическо
изпитване; от работа в час или
от работа по групи.
Оценка от контролна работа

Формулира хипотеза на
базата на проблемен въпрос и прави план за
проверка на хипотеза – работи в учебната
тетрадка.
Развива се научна грамотност

Текущи оценки:
от устно или от практическо
изпитване; от работа в
час или от изпълнение на
домашна работа, или от
работа по групи.

Заб.
(9)
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№
(1)
27.

Учебна
седмица
по ред1
(2)

Тема на
урочната единица
(3)
Релеф и полезни
изкопаеми

28.

Климат, климатичните
пояси и области

29.

Води

30.

Пътешествам и
изследвам природата на
Азия

3132.

Природни зони

36

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
2
за :
(4)
(5)
НЗ
Характеризира релефа на Азия.
Познава типичните полезни изкопаеми за Азия и тяхното
териториално разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на
изучените форми на релефа (Западносибирска низина,
Месопотамска низина, Индо-Гангска низина, Голямата
китайска равнина, Средносибирско плато, планините
Тяншан, Хималаи и Тибетска планинска земя, пустинята
Гоби) и териториалното разпространение на полезните
изкопаеми.
НЗ
Обяснява факторите, които влияят върху елементите на
климата в Азия.
Знае схемата на мусоните.
Характеризира климатичните пояси и области в Азия по
правило.
Анализира климатограма на субекваториален климатичен
пояс.
НЗ
Характеризира водите на Азия – главен вододел, отточни
и безотточни области, езера (Байкал, Каспийско море и
Мъртво море).
Характеризира река (Об, Яндзъ, Хуанхъ, Ганг, Тигър и
Ефрат) с помощта на хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за
стопанска дейност в Азия.
Нанася върху контурна карта названията на изучените
реки и езера.
Д
Географ изследовател: 1. Анализира схема и обяснява
причините за формирането на летния и зимния мусон.
Анализира климатограма и прави оценка как мусоните
влияят върху живота на хората.
Географ критик: 2. Анализира снимки и хидрограми и
обяснява причините за пълноводие то и маловодието на
реките Об и Ганг. Описва реките по правило. Определя
през кой сезон са направени снимките на двете реки.
Географ предприемач: 3. Предлага свой маршрут в
ролята на древен търговец, който знае пътя на коприната
от Китай към Европа, ,по който би преминал, за да
достигне до Европа или до Северна Америка.
НЗ
Характеризира природните зони и планинската област в
Азия.
Представя природна зона в Азия в различни форми текст,
постер, презентация.

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности на ученика за всяка
урочна единица
(7)
Чете, анализира и синтезира най-важната
информация от текста и изображенията в
учебника и прави план по нея с ключови думи
в учебната тетрадка.

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или по раздели
(8)
Текущи оценки: от устно или
от практическо изпитване; от
работа в час или от работа по
групи.

Заб.
(9)

Развива се четивната грамотност

Празна мозъчна карта – определят какво
слагат като главно понятие и в разклоненията;
Развива се научната грамотност.

ЗА ПОРТФОЛИОТО Направете презентация
на тема по избор
1. Езерата в Азия Рекита на Азия
2.По маршрута на Христо Проданов или друг
изследовател или пътешественик

Текущи оценки:
от устно или от практическо
изпитване;
от работа в час или от работа
по групи.

вътрешноконтинентални Търси, намира и обработва информация в
пустини;
глобалната мрежа за растителността и дивите
степи
животни в избрана от вас зона, създава
мултимедийна презентация.
Прави мислено пътешествие от север на юг
през природните зони в Азия. Създава постер
със снимки и кратък текст за всяка посетена
зона.
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
Учебна
Тема на
№ седмица
урочната единица
1
по ред
(1)
(2)
(3)
33.
Природни зони на Азия

34.

35.
36.

37.
38.
39-

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
2
за :
(4)
(5)
ТП
Преговаря (припомня) ученото за природните зони на
Азия и използва някои особености , за да докаже или
отхвърли твърдението: „Континентът Азия е континент
с огромни природни богатства и възможности за
развиване на различни стопански дейности”
Население и политическа
НЗ
Характеризира населението на Азия – брой,
карта
разпределение, расов състав, религиозен състав, бит и
култура.
Изразява мнение за типични проблеми на населението на
Азия: бързо нарастване броя на населението,
пренаселеност, бедност и неграмотност в отделни
територии.
Описва съвременната политическа карта на Азия.
Групира страни в Азия по географско положение, площ и
брой на населението с помощта на карта и статистическа
информация.
Стопанство
НЗ
Характеризира съвременното стопанство на Азия –
фактори и състояние.
Проучвам и изследвам
Д
Географ изследовател: 1.Разпознава забележителности
населението,
по снимки. Проучва допълнителна информация за
стопанството и
обектите и страната в която се намират от атласа и
политическата карта на
приложенията в учебника и съставя кратък текст към
Азия
всеки обект.
Географ критик: 2. Формулира три проблема, които
се отнасят за Азия. Предлага мерки за разрешаване на
проблемите от позицията на член на правителствен екип.
Географ предприемач: 3. Изразява мнение относно
възможностите за извършване на стопанска дейност като
жител на страна от Южна Азия. Обосновава решението си.
Страни в Азия.
НЗ
Характеризира страните Турция и Китай по правило.
Страни в Азия.
НЗ
Характеризира страните Япония и Република Корея по
правило.
Географският образ на
ТО
Обобщава наученото за континента Азия
Азия
Прави визитната картичка на континента Азия по избран
от вас начин (текст, рисунка, презентация, табло).

40.

Какво знаете за Азия

ТК

41.

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ.
ГЕОГРАФИЯ НА
АВСТРАЛИЯ
Географско положение,
големина, брегове и
опознаване на
Австралия. Природа

НЗ
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Установява резултатите от обучението след изучаване на
третия раздел: „География на Азия”.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на
резултатите.
Определя географското положение, големината и
границите на Австралия по правило.
Описва опознаването и изследването на континента от
Абел Тасман и Джеймс Кук.
Характеризира природата на Австралия: релеф, полезни
изкопаеми, климат, води, природни зони.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите
форми и основните форми на релефа (Голям бариерен
риф, остров Тасмания, Голям австралийски залив, залив
Карпентерия, п-в Кейп Йорк, Голямата пясъчна пустиня,
пустиня Виктория и Голяма вододелна планина), река
Мъри и езеро Еър.

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности на ученика за всяка
урочна единица
(7)
Прави постер за природните зони

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или по раздели
(8)

Заб.
(9)

Възможност за връзка с ГЕО ПРОЕКТ 3
Оценки от работа по проект
индуизъм
свещени градове

Текущи оценки:
Празен майндмап – определят какво слагат
от устно или от практическо
като главно понятие и в разклоненията;
изпитване
Развива се научна грамотност
Брейн-сторминг за формулиране на проблеми.
Изготвя кратко съобщение за някой от найголемите градове в Азия

задачи за ПОРТФОЛИОТО ПО ГЕОГРАФИЯ
1. Прави дигитален портрет на избрана страна
в Азия
2.Съставя туристически маршрут и включва в
него избрани забележителности

Прави визитната картичка на континента
Азия по избран от вас начин (текст, рисунка,
презентация, табло).

Текущи оценки от устно
изпитване по постигнатите
три очаквани резултата

Текущи оценки:
от практическо изпитване;
от работа в час или от работа
по групи.

Изпълнява задачи, различни по форма на
Оценка от контролна работа
отговор: със свободен (къс), със структуриран
отговор (за избор, за съотнасяне).
По проблемния въпрос от учебната тетрадка
всеки ученик формулира своя хипотеза за
отговора – вече имат опит от предишните
три континента в развитието на научната си
грамотност – може да се обсъди „защо мисли
така”

Текущи оценки:
от устно или от практическо
изпитване;
от работа в час или от работа
по групи.

39

№
(1)
42.

43.

44.

45.

46.

40

Учебна
седмица
по ред1
(2)

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
2
за :
(3)
(4)
(5)
Австралийски съюз.
НЗ
Характеризира населението на континента – брой,
разпределение, расов състав, бит и култура.
Характеризира стопанството на Австралийския съюз.
Пътешествам и изучавам
Д
Географ изследовател: 1. Проучва особеностите
природата на Австралия
на природата (релеф, климат, води, животински и
растителен свят) по снимки, графични изображения,
карта, за да състави и представи на карата маршрут за
пътешествие в Австралия.
Географ критик: 2. Прави и анализира карта на гъстота
на населението на Австралия, за да докаже или отхвърли
предположението: „Има връзка между застрашената
природа на Австралия и разпределението на населението
на континента.”
Географ предприемач: 3. Проучва какви възможности
създават географското положение и бреговата линия за
развитие на стопански дейности и ги представя в доклад
Океания
НЗ
Знае островните групи – Меланезия, Микронезия,
Полинезия и Нова Зеландия.
Описва опознаването и изследването на Океания –
Миклухо Маклай.
Характеризира особеностите на природата на Океания.
Дава пример за континентален, коралов и вулканичен
остров.
Характеризира особеностите на населението и
стопанството на Океания.
Характеризира Нова Зеландия.
Океаните на Земята
НЗ
Определя географското положение, границите
и големината на океаните по карта: Тихи океан,
Атлантически океан, Индийски океан, Северен ледовит
океан.
Характеризира природните особености на океаните.
Оценява значението на океаните.
Пътешествам и изучавам
Д
Географ изследовател: 1. Описва особеностите на
природата на Океания и
релефа, полезните изкопаеми и произхода на островите
океаните
на Океания по карти и ги представя в таблица.
Географ критик: 2. Разпознава по снимки и локализира
на картата обекти от Океания. Взема решение за
развитие на подходяща стопанска дейност и го представя
като реклама.
Географ предприемач: . Прави карта на океаните.
Оценява влиянието на бреговата линия върху
климатичните особености и стопанската усвоеност на
крайбрежните територии на избран океан и представя
оценката в текст. Представя особеностите на Океания и
на океаните в презентация.
Тема на
урочната единица

Нови понятия
(6)
аборигени

Контекст и дейности на ученика за всяка
урочна единица
(7)
Съхранява резултатите от ЗАДАЧИ ЗА
ПОРТФОЛИОТО:
1. Прави презентация за избран голям
австралийски град, представя я пред класа.
2. Представя Австралия чрез рисунка табло
презентация.
3.Пише географски текст на тема
Пътешествам и изучавам ...

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или по раздели
(8)

маори;
папуаси

Развива четивната грамотност: отсява по една
ключова дума от всеки абзац
и прави връзката им в заглавие;
Изпълнява задачи, свързани с търсене,
намиране и облабот ване на информация в
глобалната мрежа.

Робърт Пири;
Арктика

Синтезира най-важната информация
от текста и прави план по нея с ключови думи

Текущи оценки:
от устно или от практическо
изпитване;
от работа в час или от работа
по групи.

Учениците приготвят презентация за Океания
и океаните на Земята след изпълнението на
задачите

Текущи оценки:
от практическо изпитване

Заб.
(9)
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№
(1)
47.

Учебна
седмица
по ред1
(2)

Тема на
урочната единица
(3)
Географските образи на
Австралия, Океания и
океаните

48.

Светът с един поглед

49.

Географските образи на
континентите и океаните
на Земята

50.

Урок годишен контрол

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
2
за :
(4)
(5)
ТО
Обобщава знанията си за необичайните и екзотични
Австралия, Океания, океаните по два начина:
• съставя маршрут за мислено пътешествие по картата
• изразява мнение за използването и опазването на
океаните
• Изработва портрет на Австралия или на Океания чрез
разказ, рисунка, символ или синтезира в едно изречение
своя географски образ за тях
ГП
Припомня си най-важното за континентите и океаните
като:
• посочва по карта и назовава избрани географски обекти
(от природно географската карта и от политическата
карта на континентите)
• назовава (казва и пише) основни думи (термини).
Описва обекти и процеси в континентите и океаните.
• припомня значението (обяснява) основни понятия, вкл.
за процеси в континентите и океаните.
ГО
Формулира обобщения при представяне на географски
проект от позицията на избрана роля.
Работи в екип
ГК

Установява резултатите от обучението по География и
икономика в края на VI клас.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на
резултатите.

Разработил:
(Име, фамилия, подпис)

1

Учебните седмици се попълват в съответствие с графика на МОН за учебната година и с учебния план
на училището
2
Съкращенията в колона 4 – Урочна единица за: НП – Начален преговор, ВК – Входящ Контрол,
НЗ – Нови знания, Д – Дейност, ТП – Тематичен Преговор, ТО – Тематично Обобщение,
ТК – Тематичен Контрол, ГП – Годишен Преговор, ГО – Годишно Обобщение, ГК – Годишен Контрол
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Нови понятия
(6)

Контекст и дейности на ученика за всяка
урочна единица
(7)
разглежда и анализира снимки, и отговаря на
въпросите

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или по раздели
(8)
Текущи оценки:
от практическо изпитване

Игра с три групи въпроси и задачи, различни
по вид дейност и по трудност

Текущи оценки:
от работа в час или от работа
по групи.

Работи в екип

Оценка от проектна дейност

Тестът в учебника включва 6 задачи:
1 – за съотнасяне, 1 – със структуриран
изборен отговор (1 ВО от 4) и открива грешка
и коригира; 3 – със свободен къс отговор,
1 – със свободен разширен отгонор.

Оценка от контролна работа

Заб.
(9)
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4. НАСОКИ
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
НА МЕТОДИЧЕСКИ
МОДЕЛИ НА УРОЦИ
В началото на учебната година в VI клас през
първия учебен час учителят ориентира учениците
по няколко въпроса:
1) КАКВО ще изучавате по предмета География и икономика в VI клас? – География и
икономика на всички континенти (без Африка,
Антарктида, Европа) и всички океани – или регионална география. За разлика от V клас, когато се изучава и обща география (географска
информация, география на природата, география на обществото и стопанството), и регионална география (география на Африка и на Антарктида) и за разлика от VII клас, когато се
изучава регионална география на континента,
полуострова и страната, където живеем – Европа, Балкански полуостров, България.
2) ЗАЩО е интересно и важно да учите География и икономика на континентите и океаните? – Ключови думи от въведението може да се
използват като опори при отговора.
3) КАК ще учите География и икономика на
континентите и океаните? –
Този въпрос може да се коментира в три аспекта:
3.1. Кои са най-важните ориентири, когато учите – на кои въпроси ще търсите отговор: на географските въпроси: Къде? Какво? Защо? (Къде
се намират обектите? Какви са особеностите на
природните обекти и на обектите, създадени от човека? Защо точно тези обекти се намират точно на
това място?)
Търси се отгвор на икономическия въпрос: Как
хората използват природните богатства, за да
произвеждат блага и да живеят добре?
3.2. Естествено един от отговорите на третия
въпрос се отнася за източниците на информация,
които ще се използват. Представя се целия учебен
комплект, в който много важен е учебникът (хартиен и електронен вариант). Учебникът е важен
защото показва КАКВО да учим и помага КАК
да учим. Вече имате опит да използвате текста и
илюстрациите в хартиения учебник и различните
по съдържание аудио и видеоматериали, снимки,
в електронния формат на учебника. Важно е да
се има предвид и възможността за използване на
учебната тетрадка, в която има повече и различни
по трудност задачи.
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3.3) Да определим „КАК ще учим?” означава
и да организираме учебната среда като определим
дизайна на класната стая:
● Чиновете (масите) може да са във формата на
буквата П – отворени към бялата дъска (към
екрана на мултимедиен (ММ) проектор). По
този начин: 1) всички ученици се виждат помежду си и могат да общуват по-добре; имат
еднакъв достъп до е-източника на информация и до стенната карта; 2) учителят има достъп до всеки ученик, т.е създава се подкрепяща среда; 3) има възможност за формиране
на групи във вътрешната страна на „буквата
П” само с преместване на столове.
● Мултимедиен проектор и компютър
● Стенна карта на света
● Всеки ученик (или на всеки чин) има комплект от учебник, работна тетрадка, атлас,
таблет, други средства, според възможностите на училището.
Така се прави годишното мотивиране на обучението по География, т.е мотивира се дейността
през цялата учебна година.

УРОК ЗА НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

Географията в моя свят
стр. 6 – 7 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати)
1. Припомня и коментира обобщения за планетата Земя, за география на природата, за география на обществото, за география на континентите
Африка и Антарктида, като отговаря на въпроси,
посочва примери по карта или схема, или описва
какво ВЕЧЕ ЗНАМ и ВЕЧЕ МОГА.
Структуриране и ситуиране на урока
Мотивиране. Припомня се и се използва начинът за мотивиране на началния преговор от V клас
с отговор на трите въпроса:
КАКВО ще правим при началния преговор?
Ще установим какво знаем и можем от наученото
по география в V клас, което ще използвам за да
учим лесно и успешно в VI клас.
ЗАЩО ще правим началния преговор? Две са
причините за това: 1) за да установим дали и в
каква степен са усвоени основни понятия, факти и
закономерности и са формирани компетентности,
които предстои да се надграждат през новата учебна година; 2) ако се установят пропуски (ако се
идентифицират дефицити) ще знаем какви мерки
трябва да се предприемат за преодоляването.
КАК ще правим началния преговор? – при работа с учебника се припомня най-важното.
Изпълнение на задачите за началния преговор.
По текста и фигурите в учебника учениците си
припомнят най-важното като посочват примери по
карта или схема или описва какво ВЕЧЕ ЗНАЕ и
ВЕЧЕ МОЖЕ по петте теми.
Оценяване. Още в първия урок – след изпълнението на задачите за преговора може да се
обърне внимание, че както и в V клас, оценките
през учебната година ще се поставят точно при изпълнение на различни дейности. Тези оценки са в
познатите три групи: 1) Текущи оценки (от устни,
от писмени, от практически изпитвания) – пример
за устно изпитване са отговорите по петте
групи дейности и въпроси от началния преговор.
При текущите устни и практически изпитвания
учителят е длъжен да аргументира устно оценката
си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено (според Наредба 11 Чл. 13. (3)); 2)
Оценки от контролни работи – пример може да е
оценяването на задачи от тематичен контрол;
3) Оценки от други участия ( работа в час, изпълнение на домашни работи, работа по групи и др.

Урок
за начален
преговор

Географията в моя свят

В пети клас започнахте вашето интересно пътешествие в света на географията. Научихте
много за нашия дом – планетата Земя, за континентите и океаните, за населението и стопанската дейност. В този час ще си припомните най-важното от изученото и ще докажете,
че знаете и можете много. Ще работите с географски карти, илюстрации и текстове.
Докажете, че можете да прилагате наученото по география и икономика от 5. клас, като
посочите по един пример от рубриките ВЕЧЕ ЗНАМ и ВЕЧЕ МОГА.

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ
ВЕЧЕ ЗНАМ
Какво изучава географията.
Какво е географска карта и мащаб.
География
География
на природата

География
на обществото

Природа

Общество

ВЕЧЕ МОГА
Да използвам различни начини за ориентиране в природата.
Да разпознавам и използвам елементи на географската карта и глобуса.
Да разпознавам видове географски карти и основни способи за картографиране.

ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ВЕЧЕ ЗНАМ
Как формата и движенията на Земята влияят върху
ърху
природата и живота на човека.
ВЕЧЕ МОГА
Да характеризирам Земята като планета.
Да давам примери за взаимодействието между
обвивките на Земята.

6

Разбира се, при началния преговор не се поставят количествени оценки. Може отговорите и
участието на учениците в този първи урок да се
използва, за да се посочат примери как ще става
оценяването през годината – с количествена и качествена оценка – и активните и вярно отговорили
ученици да се поощрят с качествени оценки.
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УРОК (УЧЕБНО ЗАНЯТИЕ)
ЗА ВХОДЯЩ КОНТРОЛ

Стр. 8 от учебника
В съответствие с НАРЕДБА 11 Чл. 11. (2) „ в
триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното
равнище на учениците” по география и икономика
– „учебния предмет, който са изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни
часове.”
Цели на урока (очаквани резултати) 1. Установява входното равнище в началото на VI клас
като резултат от обучението по география в V
клас. 2. Стимулира нагласа/интерес за участие в
коментара на резултатите.
Мотивиране. Припомня се и се използва начинът за мотивиране на контрола от V клас с отговор
на трите въпроса:
КАКВО ще правим при входящия контрол? –
Ще установим какво знаем и можем от наученото
по география в V клас, което ще използвам за да
учим лесно и успешно в VI клас.
ЗАЩО ще правим входящ контрол? – Две са
причините за това: 1) за да установим дали и в
каква степен са усвоени основни понятия, факти и
закономерности и са формирани компетентности,
които предстои да се надграждат през новата учебна година; 2) ако се установят пропуски (ако се
идентифицират дефицити) ще знаем какви мерки
трябва да се предприемат за преодоляването им.
КАК ще правим входящ контрол? – Може да
се използват задачите от учебната тетрадка.
Контролът е писмен и отговорите се пишат в тетрадката
Обръща се внимание, че задачите са три вида
по форма на отговора и на начина, по който ще
се пишат отговорите. Шест (6) от задачите са със
структуриран отговор (избор на 1 верен отговор
от 4) (№ 1, 3, 5, 6); по една задача има за съотнасяне на верния отговор към определените от ученика
географски координати по картата (№ 2) и за подреждане в правилна последователност (№ 4).
Изпълнение на задачите за контрол.
Първи вариант – при общо класна работа учителят може да чете условието на всяка от осемте
(8) задачи и отделни ученици да казват отговора.
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Какво знаете и можете
в началото на 6. клас

Урок
за контрол
ТУК НЕ СЕ ПИШЕ

Какво знаете и можете в началото
на VI клас

1. Какво изучава науката география?
а) история на народите
б) движение на планетите
в) възрастта на скалите
г) природата на Земята, хората, които я населяват, техния живот и стопанската им дейност.
2. С помощта на градусната мрежа
определете географските
координати на точка А
45°
а) 30 с.ш. и 60 з.д.
30°
б) 30 ю.ш. и 60 з.д.
15°
в) 30 ю.ш. и 60 и.д.
г) 30 с.ш. и 60 и.д.
0°

90°

180° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°

90°

75°

75°

60°

60°
45°

А

30°
15°
0°

15°

3. Местата около Eкватора се за- 30°
топлят най-силно. Посочете при45°
чината за това.
60°
а) поради различната продължи75°
90°
телност на деня и нощта
180° 150° 120° 90° 60°
б) поради близостта на Земята
до Слънцето
в) защото Луната обикаля около Земята
г) защото слънчевите лъчи падат почти отвесно

15°
30°
45°
60°
75°
30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°

90°

4. Какъв е строежът на Земята от повърхността към центъра ù? Посочете верния отговор.
а) мантия, земна кора, ядро
б) ядро, мантия, земна кора
в) земна кора, ядро, мантия
г) земна кора, мантия, ядро
5. Изпъкнали форми на релефа са:
а) плата и планини
в) котловини и равнини

б) котловини и плата
г) хълмове и низини

6. Почвите, растителността и животинският свят се изменят от Екватора към полюсите в
зависимост от:
а) географската дължина
б) взаимното разположение на континентите
в) взаимното разположение на океаните
г) географската ширина
7. Кое твърдение за населението на Земята е вярно?
а) бавно нараства и е равномерно разпределено
б) бързо нараства и е равномерно разпределено
в) бавно нараства и е неравномерно разпределено
г) бързо нараства и е неравномерно разпределено
8. На политическата карта са изобразени:
а) климатичните пояси
в) държавите с техните граници и столици

б) природните зони
г) световните религии

8

Втори вариант – при индивидуална самостоятелна работа всеки ученик решава осемте задачи
за 10-15 минути. След самостоятелната работа
учителят прави общо класен коментар на всички
задачи последователно.
Оценяване. При двата варианта има възможност да се уточняват изискванията към устното
изпитване. Когато задачата е да се извърши дейност по географската карта (да се покаже обект,
да се определят географските координати, ...) тогава критериите са „бързо и точно”. Такава е задача № 2. Когато задачата е да се опише географски
обект тогава критериите са „кратко и вярно”.
Такива са задачи № 1, 5, 7, 8. Когато задачата е да
се обясни някаква закономерност тогава критериите са „пълно и правилно”. Такива са задачи №
3, 4, 6.
И при двата варианта след решаването на всички задачи се правят два извода: 1) какво знам и
какво мога и 2) какво не знам и какво се затруднявам или не мога да правя.

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

География на континента Южна
Америка
Стр. 9 от учебника
Тематичното мотивиране в началото на всеки раздел е проектирано в Е-учебника, където има
приложение за използване на интерактивна дъска.
В първия раздел учителят използва Е-учебника
на разтвора на стр. 9 и припомня как се прави, а
от втория раздел постепенно включва и учениците в диалог по трите въпроса: КАКВО ще науча;
ЗАЩО ми е необходимо и КАК ще уча?, докато
се стигне в третия и четвъртия раздел учениците
самостоятелно да правят тематичното мотивиране,
т.е сами да мотивират дейността си. Това е една
дейност (ситуация) за формиране на Ключовата
компетентност – умения за учене.
За да се отговори на първия въпрос КАКВО
ще науча в ПЪРВИ РАЗДЕЛ. ГЕОГРАФИЯ НА
КОНТИНЕНТА ЮЖНА АМЕРИКА има възможност за използване на схемата от фиг.1 на интерактивна дъска.
КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ И КАКВА Е
ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ?
За нови знания: 3. Географско положение, големина,брегове и опознаване на Южна Америка. 4.
Релеф и полезни изкопаеми. 5. Климат, климатични
пояси и планинска климатична област. 6. Води. 7.
Природни зони. 9. Население и политическа карта.
10 Стопанство. 11. Страни в Южна Америка
Урок за дейност: Пътешествам и опознавам
природата на Южна Америка.
Проучвам и изследвам населението, стопанството и политическата карта на Южна Америка
За контрол: Какво знаете за Южна Америка?
При анализа на таблицата се разбира:
КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ИЗУЧАВАМЕ, в какви
уроци (за нови знания, за дейност, за контрол) И
КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ? Още от
първия раздел става ясно – в учебника са разработени всички типове уроци.
Отговорите на втория въпрос ЗАЩО и на третия въпрос КАК може да се открият в Таблица 1 в
Е-учебника. При коментара на това което предстои
да ЗНАЕТЕ и МОЖЕТЕ се постигат две неща: 1)
предизвиква се любопитство и интерес към новото
– какво е .... и с какво новото за ... е важно и интересно и полезно – това са отговори на въпроса
ЗАЩО; 2) разбира се, че новото ще се научава и
познатото ще се припомня като се извършват раз-

лични дейности с различни източници на информация – това са отговори на въпроса КАК?.
След като изучите този раздел вие
Таблица 1
ЩЕ МОЖЕТЕ
ЩЕ ЗНАЕТЕ
● Особеностите (спе- ● Да откривате специцифичното и уникално- фичното и уникалното
то) на географското на континентите и океположение и граници- аните;
те на Южна и Северна ● Да правите сравнеАмерика, Азия, Австра- ния;
лия, Океания и на избра- ● Да извеждате някои
ни страни в тях.
проблеми на хората в
● Особеностите
на различните континенприродата на Южна ти;
и Северна Америка, ● Да разпознавате и
Азия, Австралия и
използвате елементите
на географската карта.
● Океания.
● Особеностите на по- ● Да използвате, подлитическата карта, на- бирате и анализирате
селението, стопанство- географска информато в Южна и Северна ция от различни източАмерика, Азия, Австра- ници.
лия, Океания и в избра- ● Да идентифицирате
ни страни (Бразилия, и изразявате мнение
Аржентина, САЩ, Ка- за географски пронада, Япония, Китай, блем(и) на базата на
Турция, Република Ко- подбрана географска
рея, Австралийски съюз информация.
и Нова Зеландия).
● Да представяте гео● Специфичното и уни- графска информация в
калното на географското карта, текст, различни
положение, границите и графични изображеприродата на океаните. ния или чрез ИКТ.
При коментара на КАК ще уча? или при изпълнението на различни дейности, е подходящо да се
уточни, че точно резултатите от изпълнение на
тези дейности ще се оценяват.
ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ОТКРИВАТЕ
И РЕШАВАТЕ НЯКОИ ГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ
Както вече знаете, търсенето на начини за решаване на проблем – това означава да се работи
по проект, което включва три дейности:
1) да се подбира и проучва географска информация от различни източници
2) да се представя географска информация в
карта, текст, в различни графични изображения
или чрез ИКТ,
3) да се изразява най-убедително мнение по
тези проблеми
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Работа по географски проект
На стр. 9 от Е-учебника преди тема 3 с РУБРИКАТА ГЕО ПРОЕКТ се мотивира и организира
проектната дейност през учебната година в VI
клас:
КАКВО ще се прави? Коментират се трите
теми на проекти (виж колона 2 в таблицата): те
съдържат ключови думи: Неповторимият образ
на континента, Проблемите на хората по света,
Използването на природните богатства за развиване на различни стопански дейности
ЗАЩО ще се работи по проект? – учителят
обяснява целта на всеки проект (виж колона 3
в таблицата); учениците изразяват мнения и коментират какво ще бъде интересно и важно при
работата по проекта.

Екип

Тема

Цел на проекта:

Екип 1. ГЕОГ- Тема 1: Не- Цел на проекта: разкриРАФ-ИЗСЛЕ- повторимият ване на уникалните осоДОВАТЕЛ.
образ на кон- бености на континента
тинента ...

Екип 2 ГЕОГ- Тема 2:
РАФ-КРИПроблемите
ТИК.
на хората по
света.

Цел на проекта: откриване и формулиране
на разкриване на проблемите на хората от
различните континенти
и начините, по които ги
решават

Екип 3. ГЕОГ- Тема 3: ИзРАФ-ПРЕД- ползването
ПРИЕМАЧ.
на природните богатства
за развиване
на различни
стопански
дейности.

Цел на проекта: откриване как хората използват природните богатства и какви полезни
нови неща създават.
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КАК ще се работи?
1) В VI.клас ще се разработват географски проекти в три нови роли: географ-изследовател, географ-критик, географ-предприемач (виж колона 1
в таблицата); 2) Може да се формират 3 екипа,
всеки от които ще избере един проект и ще работи
по него; 3) Всеки ученик избира ролята и екипа си
и ще работи през цялата година по темата, свързана с ролята, като изпълнявате задачи от учебника
и учебната тетрадка и ги съхранявате в портфолиото си; 4) Решенията на проблема ще представят в
последните уроци за годишен преговор и годишно
обобщение.

Възможности за изпълнение на проекта:
при коментар на ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ, фигури и
при задачи
проектирани дейности от
за ПОРТФОЛИО
учебника:
Стр. 11/зад. 3
Тема 8 с.23
Тема 23 с....
Стр. 13/зад. 3
Тема 24 визитна картичка
Тема 30 с....
Тема 31-32/ Прави мислено Презентаци Езерата и Репътешествие ... постер със ките в Азия. По маршруснимки и кратък текст
та на Христо Проданов ...
Тема 39/ визитна картичка Тема 36 . Прави дигитана кАзия
лен портрет на избрана
страна в Азия
Тема 43. Представя
Австралия чрез рисунка
табло презентация
Тема 12 с.31
Тема 34 съобщение за
някой от най-големите
градове в Азия
Тема 46. Презентацията
за Океания и за океаните
е съставена от изпълнението на задачите на
трите роли
С. 27/ 3. Съставете турис- Тема 36 . Съставя
тически маршрут в Южна туристически маршрут и
Америка, включващ привключва в него избрани
родни забележителности забележителности
и културно-исторически
обекти.
Тема 31-32/ Прави мислено
пътешествие ... постер със
снимки и кратък текст

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Географско положение, големина,
брегове и опознаване на Южна
Америка

1

Стр.10 – 11 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати)
1. Определя географското положение, големината и границите на Южна Америка по правило.
2. Сравнява географското положение на Южна
Америка и Африка по карта.
3. Описва бреговете по карта.
4. Описва опознаването и изследването на континента от Христофор Колумб, Фернандо Магелан
и Америго Веспучи.
5. Нанася върху контурна карта названията на:
Карибско море, о. Огнена земя, острови Галапагос, залив Ла Плата, Магеланов проток, Панамски
канал.
Мотивиране. В началото на учебната година
учителят припомня как се прави урочно мотивиране . Както и тематичното мотивиране, урочното
мотивиране се прави със същите въпроси:
КАКВО ще научим – четат се заглавието и врязаните заглавия, които определят структурата на
темата – състава и последователността на изложение; те ще се записват като план на урока в учебната тетрадка: ;графско положение, граници и големина. 2. Брегове. 3. Опознаване на Южна Америка
ЗАЩО ще учим това – отговорите ще са свързани с проблемния въпрос от учебната тетрадка,
на който ще се търси отговор в хода на урока и отговорът ще се запише н края на урока.облемният
въпрос: „Кои са особеностите на географското положение и на бреговата линия на Южна Америка и
как влияят на природата и на стопанството?” се отнася до регионалната закономерност за влиянието
на географското положение на географския обект
върху поне три други черти – природата, бита на
хората и стопанството. Затова е подходящо по този
въпрос учениците да направят предположения, т.е
да формулират хипотези. Има възможност всеки
да запише хипотезата си в тетрадката. Обсъждат
се няколко от хипотезите общо класно. Периодично по време на раздела – при темите за природата, да населението, за стопанството – се връщаме
към тези хипотези и обсъждаме дали това, което
са научили до момента, потвърждава или отхвърля
тяхната хипотеза.
КАК ще учим – като извършваме определени
дейности (тези дейности са посочени конкретно в

ЩЕ НАУЧИТЕ
Да характеризирате географското
положение, големината, бреговете и
опознаването на
континента.

Географско
положение, големина,
брегове и опознаване
на Южна Америка

Географско положение и големина. Континентът е разположен
изцяло в Западното полукълбо. През северната част минава Екваторът, а през средата – Южната тропична окръжност (фиг. 1). Южният край на континента е само на 1000 км от Антарктида.
Южна Америка граничи на север с Карибско море, на изток – с
Атлантическия океан, а на запад – с Тихия океан. Тя е свързана
със Северна Америка чрез Панамския провлак (фиг. 2). През него е
прокопан плавателният Панамски канал (фиг. 3). Той свързва Атлантическия с Тихия океан. До изграждането му корабите заобикаляли
Южна Америка от юг, а това забавяло минаването им от единия в
другия океан.
Географското положение на континента благоприятства поддържане на най-тесни връзки със Северна Америка.
Южна Америка е четвъртият по големина континент с площ
17,8 млн. кв. км.
Фиг. 3. Панамски канал

Брегове и брегова линия. Бреговете на континента са предимно

Фиг. 1. Южна Америка,
високи и стръмни. Бреговата му линия е слабо разчленена, без гогеографско положение

леми полуострови и заливи. По крайбрежието на Карибско море са
образувани малки заливи и полуострови с красиви плажове (фиг. 4).
Североизточните брегове са ниски и заблатени около устията на
големите реки. Това затруднява изграждането на големи пристанища. По-големи заливи има по южното атлантическо крайбрежие.
От тях най-голям е заливът Ла Плата (фиг. 5). Тихоокеанският бряг е
висок, стръмен и скалист. Тук заливът Арика е широко отворен към

Фиг. 2. Панамски провлак

Фиг. 4. Карибското крайбрежие на Южна Америка
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очакваните резултати или в целите на урока); като
работим с учебника – с фигурите и с текста; с атласа; с е-учебника; работим общо класно, по групи
или индивидуално; ...
Постепенно от следващия урок учителят включва и учениците в отговорите на трите въпроса за
урочното мотивиране. След третия-четвъртия
урок учениците може сами да правят мотивирането – сами да поставят трите въпроса и да
отговорят на тях. Това е проява на ключовата
компетентност „Умения за учене” от учебната
програма („упражняване на самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или комуникативни
задачи”).
КАК ще изучаваме тази тема? Както вече
е известно от V клас, усвояването на знанията
(единичните понятия) става чрез извършване на
конкретни дейности, т.е в този урок се развиват
въведените умения за: 1) определяне географското
положение на континента (по правилото); 2) описване бреговата линия на континент; 3) описване
опознаването на континент. Затова е необходимо
49

да се припомнят правилата за извършването им и
да се използва Приложение ... в учебника.
Разработване на новото учебно съдържание- Последователно новото учебно съдържание
се усвоява при извършване на тези три основни
дейности съвместно от учителя и учениците и се
записва се планът в учебната тетрадка. Първият
очакван резултат се постига при четене на текста
в учебника – откриват се ключови думи (признаци) и се посочват на картата – учителят посочва
на стенната карта, а учениците на картата в Атласа
или в учебника на стр 120. Вторият очакван резултат се постига при четене на картата и попълване
на таблицата в учебната тетрадка. Третият очакван резултат се постига при:1) четене на текста в
учебника и посочване на обектите на картата; съотнасяне на снимките в учебника към съответните
обекти на картата; 2) изпълнение на задача 2 от
учебната тетрадка – при локализиране на обектите (посочване и записване на кода им) на картата.
При постигането и на трите очаквани резултата
се прилагат „стратегии за развитие на четивната
грамотност” (виж стр. 17 в 2. ОСОБЕНОСТИ НА
РАЗРАБОТЕНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ)
Урочното обобщение може да се направи като
се коментира и запише отговорът на проблемния
въпрос в учебната тетрадка.
Домашна работа. Избират се ВЪПРОСИ И
ЗАДАЧИ от учебника. Коментира се как да се отговаря на 4-те задачи – въпроса от края на темата,
като се посочват текст или фигури, които ще съдържат отговора.
Оценяване. При първата тема може да се покажат примери как ще се оценява през годината:
качествена оценка от изпълнение на задачи 1-23 в учебната тетрадка при работа в час, т.е за
постигане на очакваните резултати вярно и
пълно.
Доказателствата или аргументите за оценките –
това са изпълнените в тетрадката задачи – може да
се съхраняват и в ПОРТФОЛИО на ученика и на
учителя (виж ПРИЛОЖЕНИЕ 4).
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ

Пътешествам и опознавам
природата на Южна Америка

Урок
за практическа
работа

Предстои ви да продължите пътешествието из континентите и
океаните на планетата Земя. Новото е, че ще търсите отговор на
географски въпроси, ще решавате задачи и ще изказвате личното
си мнение в три различни роли. Географ изследовател, който проучва различна географска информация, прави изводи, пътешества
и описва. Географ критик – проверява данни и факти, изказва мнение. Географ предприемач – предлага географски възможности за
развиване на различни стопански дейности.

Стр. 22 – 23 от учебника

Г
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ЗАПАД

Задача 1
Интересувате се какъв е релефът на континента в отделните му части. Използвайте профила на релефа по-долу и картата на стр. 120, и опишете релефа
в западната, средната и източната част на континента.

ИЗТОК

24° ю.ш.

ГЕ ОГ

РА

Ф

КР

ИТИК

Г
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Г РА

Ф ПРЕ

П
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Цели на урока (очаквани резултати) – може
да се постигнат при изпълнението на задачи в три
роли:
Географ изследовател: 1. Чете профил на релефа: разпознава форми на релефа и записва имената им, описва форми на релефа.
Географ критик: 2. Посочва примери за ситуации, когато е необходимо да се четат и анализират графичните изображения профил на релефа,
хидрограма климатограма изонан и
Географ предприемач: 3. Предлага маршрут
за туристическо пътуване в Южна Америка
Мотивиране
При отговора на трите въпроса за мотивиране
може да си използват определени части от учебника. Отговор на КАКВО ще учим? се намира при
коментар на заглавието (темата) на урока, където
се открояват две неща: съдържанието − за природата на Южна Америка и дейностите, с които ще
се продължи усвояването на съдържанието, което
вече започнаха да учат в уроците за нови знания.
Отговор на ЗАЩО ще учим това: ситуацията
в началото показва, предстои ви да продължите пътешествието из континентите и океаните на
планетата Земя. Новото е, че ще се търсят отговор на географски въпроси, ще решават задачи
и ще изказват личното си мнение в три различни
роли: географ изследовател – проучва различна
географска информация, прави изводи, пътешества и описва; географ критик – проверява данни
и факти, дава мнение; географ предприемач –
предлага възможности за развиване на различни
стопански дейности.
Отговор на КАК ще учим: 1) ще формират три
екипа – всеки екип ще избере своята роля и ще изпълни задачата за определена роля; 2) рубриката
ПОМОЩ може да се използва за предварителна
подготовка; 3) обръща се внимание, че представянето на отговорите трябва да съответства на особеностите на ролята.
Изпълнение на задачите.
В началото на урока се припомня мотивирането
(ако е направено в края на предходния час) и за
2 – 3 минути всеки екип се подготвя да представи
решението на задачата си, като определя говорител(и).

Пътешествам и опознавам
природата на Южна Америка

РИ

Е М АЧ

ПОМОЩ
• Направете мислено пътешествие от тихоокеанското до атлантическото крайбрежие
по 24 паралел ю.г.ш.
• Определете в коя част преобладава планински, платовиден и низинен релеф.
• Оценете релефа на отделните части за
живота и стопанската дейност на хората.

Задача 2
Кога и защо може да се наложи да четете и да анализирате хидрограма, климатограма, профил на релефа? Посочете поне три примера. Запишете изводите
си в тетрадките.
Задача 3
Предстои да организирате и проведете туристическо пътуване в Южна Америка.
За да предложите маршрут, използвайте снимките и знанията си за природата на
континента. За всеки обект по маршрута запишете в тетрадките си как се нарича,
къде се намира и с какво е интересен за туристите.

Амазония

Бразилско крайбрежие

22

Говорителят на всеки екип представя в следната
последователност: 1) каква е задачата на екипа; 2)
как са изпълнени стъпките от рубриката ПОМОЩ
– кратко и конкретно; 3) членовете от екипа може
да допълват или коригират; 4) другите два екипа
задават въпроси; 5) учителят оценява работата на
екипа.
Урочно обобщение може да се направи като
се коментира изпълнението на задачите на всяка
роля.
Оценяване. По групи (по екипи) за изпълнението на задачите на всяка роля.
Домашна работа. Задачата за портфолиото.
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УРОК ЗА ДЕЙНОСТ

Проучвам и изследвам населението,
стопанството и политическата карта
на Южна Америка

Урок
за практическа
работа

Предстои да обсъдите особеностите на стопанството и населението на Южна Америка. Така ще си обясните защо тя може да се
нарече богатият, беден континент.
При изпълнението на всяка задача привеждайте доказателства.
Обсъдете ги в края на часа.

Стр. 30 – 31 от учебника.
Г

Задача 1
Подготовката изисква да познавате добре политическата карта и стопанското
развитие на Южна Америка. Изпълнете задачата в учебната тетрадка.

ЕО
Ф ИЗС

ЕД

Л
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Г РА

Цели на урока (очаквани резултати) – може
да се постигнат при изпълнението на задачи в три
роли:
Географ изследовател: 1.А. Разпознава контурите на страни, локализира ги (определя местоположението им и ги надписва) на контурната
политическа карта. Б) Посочва (назовава, пише)
водещи стопански дейности в континента и примери за страни, в които са развити; .
Географ критик: 2. Характеризира населението на Южна Америка: 2.1) Разпознава трите
държави с най-голям брой население по диаграма;
2.2) Записва примери за големи градски образувания в тях; 2.3) Прави изводи за териториалното
разпределение на населението в Южна Америка;
2.4) Прави предположение какви проблеми могат
да възникнат в тези и други страни на континента.
Географ предприемач: 3. Прави аргументиран избор за развитие на собствен бизнес, ако живее в Южна Америка1 който се основава на: 3.1)
Проучва допълнителна информация за три типични стопански дейности в Южна Америка: производство на говеждо месо, отглеждане на алпака,
отглеждане на кафе. 3.2) Изразява мнение относно
най-интересна и доходна дейност.
Мотивиране.
Отговор на КАКВО ще учим? се намира при
коментар на заглавието (темата) на урока, където
се открояват две неща: съдържанието − за стопанството, населението, политическата карта на
Южна Америка и дейностите – проучвам и изследвам, с които ще се продължи усвояването на
съдържанието, което вече започнаха да учат в уроците за нови знания.
Отговор на ЗАЩО ще учим това: ситуацията
в началото показва новото: предстои да обсъдят
някои от особеностите на стопанството и населението на Южна Америка, с което ще си обясните
„защо тя може да се нарече богатият, беден континент?”.
Отговор на КАК ще учим: 1) ще работят трите
екипа; 2) рубриката ПОМОЩ може да се използва
за предварителна подготовка; 3) при изпълнението
на всяка задача ще се откриват и формулират аргументи „защо Южна Америка може да се нарече

Изучавам населението,
стопанството и политическата
карта на Южна Америка

ОВ

АТ Е Л

А) Разпознайте контурите на изобразените страни. Отбележете номера им на
съответното място на политическата карта. Надпишете имената на страните.

1

3
2

4

5

Б) Попълнете таблицата, като посочите водещите
стопански дейности и примери за страни.
Стопански дейности

Примери за страни

Тук не се пише

Тук не се пише

Тук не се пише

Тук не се пише

ПОМОЩ
За А):
• Ориентирайте се по политическата карта на Южна Америка;
• Разпознайте държавите по техните очертания, надпишете ги на картата.
За Б):
• Обяснете защо съответните стопански дейности са най-силно развити в посочената
страна.

30

богатият, беден континент?” и ще се обсъдят в
края на часа.
Изпълнение на задачите. Използва се модела
на организацията от първия урок за дейност .
Урочното обобщение може да се направи като
се коментира изпълнението на задачите на всяка
роля.
Домашна работа. Поставят се задача за портфолиото да напише географско съчинение на тема:
Южна Америка – богатият, беден континент.
Оценяване – Текущи оценки от устно изпитване при работа в екип.

ТЕМАТИЧЕН КОНТРОЛ

Какво знаете за Южна Америка
Цели на урока (очаквани резултати)
Установява резултатите от обучението след
изучаване на първия раздел „География на Южна
Америка”.
Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на резултатите.
Мотивиране
КАКВО – писмен, тестов контрол
Вариант 1 – Тестът в учебника включва 5 задачи: 2 за съотнасяне – локализиране на обект на
картата (№ 1) и (№ 5) – разпознава и съотнася
признаци към страна; 1 със свободен къс за допълване и съотнасяне – локализира и записва имена
на обекти на карта (№ 2) ; 1– със свободен къс –
разпознава обект по снимка и пише името (№3);
1 със структуриран изборен 1 верен отговор от 4
– открива грешка и коригира (№4).
ЗАЩО – виж целта
КАК – От Книгата за учителя може да се използват: 2.1) БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ – може
да се размножи за всеки ученик; 2.2) ЕТАЛОНА
НА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ и 2.3) СКАЛАТА ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ.
Изпълнение на задачите.
30 мин. – самостоятелна работа с учебника и
БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ. Ако учителят реши да
създаде условия за САМОПРОВЕРКА и САМООЦЕНЯВАНЕ може да използва ЕТАЛОНА НА
ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ и СКАЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ /САМООЦЕНЯВАНЕ .
Оценяване. Общокласно по СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ
Всеки верен отговор носи 1 точка Всички верни отговори в годишния контрол са 21.
Максимален брой т. 21
ОЦЕНКА
% на посочени
верни отговори
Брой точки

ТУК НЕ СЕ ПИШЕ

Стр. 32 от учебника

Урок
за контрол

Какво знаете за ЮЖНА АМЕРИКА

1. Запишете в учебната си тетрадка срещу всеки географски
обект цифрата от картата, която му съответства.
а) Анди
в) Амазонска низина

б) Бразилска планинска земя
г) Патагония
1

2. Кои природни обекти в Южна Америка са НАЙ? Запишете
в учебната си тетрадка имената им върху картата.
а) най-високият връх
в) най-дълбокото езеро

2

3

б) най-пълноводната река
г) най-високият водопад

3. Кои четири природни зони разпознавате на изображенията? Запишете ги в учебната си тетрадка
срещу номера на всяко изображение.
1

2

3

4

4. Кое твърдение за населението на Южна
Америка е грешно?
а) В Южна Америка живеят над 414,5 млн.
души.
б) Над половината от населението е смесено
население: метиси; мулати; самбо.
в) Метисите са потомци на бракове между
представители на европеидната и негроидната раса.
г) По-голяма част от населението са католици.

4

5. Отбележете със знак  в учебната си тетрадка характеристиките, които се отнасят
за Бразилия, а със знак  – характеристиките, които се отнасят за Аржентина.
а) Столица на страната е град Буенос Айрес
б) По добив на природен газ е на първо място на континента
в) В страната е най-дългата река в континента
г) Голяма част от страната е заета от екваториалните гори
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Отличен 6

Много добър 5

Добър 4

Среден 3

Слаб 2

100 – 82%

81 – 65%

64 – 49%

48 – 31%

Под 30%

21 – 17

16 – 14

13 – 10

9–8

Под 7

Домашна работа. Поставят се задачите за контрол от Вариант 2.
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ВТОРИ РАЗДЕЛ

География на континента
Северна Америка
КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ И КАКВА Е
ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ?
За нови знания: 14. Географско положение,
големина, брегове и опознаване на Северна Америка. 15. Релеф и полезни изкопаеми. 16. Климат.
17 Води. 18. Природни зони. 20. Население и политическа карта. 21. Стопанство. 22. Страни в Северна Америка.
За дейност: 19. Пътешествам и изследвам природата на Северна Америка. 23. Проучвам и изследвам населението, стопанството и политическата карта на Северна Америка
За обобщение: 24. Географските образи на Северна и Южна Америка
За контрол: 25. Тематичен контрол №1.Какво
знаете за Северна Америка?
СЛЕД КАТО ИЗУЧИТЕ ТОЗИ РАЗДЕЛ ВИЕ
ЩЕ ЗНАЕТЕ

ЩЕ МОЖЕТЕ

● Особеностите (специфичното и уникалното)
на географското положение и границите на
Южна и Северна Америка, Азия, Австралия,
Океания и на избрани страни в тях.
● Особеностите на природата на Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и
● Океания.
● Особеностите на политическата карта, населението, стопанството в Южна и Северна
Америка, Азия, Австралия, Океания и в избрани
страни (Бразилия, Аржентина, САЩ, Канада,
Япония, Китай, Турция, Република Корея, Австралийски съюз и Нова Зеландия).
● Специфичното и уникалното на географското
положение, границите и природата на океаните.

● Да откривате специфичното и уникалното на
континентите и океаните;
● Да правите сравнения
● Да извеждате някои проблеми на хората в различните континенти
● Да разпознавате и използвате елементите на
географската карта.
● Да използвате, подбирате и анализирате географска информация от различни източници.
● Да идентифицирате и изразявате мнение за географски проблем(и) на базата на подбрана географска информация.
● Да представяте географска информация в карта, текст, различни графични изображения или
чрез ИКТ.
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Природни зони в Северна Америка
Стр. 42 – 46 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати): 1. Характеризира природните зони и планинската област в Северна Америка. 2. Представя природна
зона в Северна Америка в различни форми (текст,
постер, презентация).
Мотивиране.
КАКВО ще научим? – кои са природните зони
в Северна Америка. Отговорът на ЗАЩО е – за да
разберем какво е специфичното, особеното за всяка зона. КАК – ще се подготвят да направят мислено пътешествие през природните зони на Северна
Америка и ще проучват по картата и от текста в
учебника особеностите на зоните, които ще посетят. Ще записват особеностите в таблица в учебната тетрадка. Ще работят в три групи – първата
група за зоните в горещия пояс (Зона на влажните
тропични гори, вечнозелените твърдолистни гори
и храсти, пустините и полупустините), втората –
за зоните в умаления пояс(прериите, горите в умерения пояс), третата група – за зоните в студения
пояс (тундрата, ледените пустини).
Разработване на новото учебно съдържание
Учителят започва да прави характеристиката
на зоните в горещия пояс, за да обърне внимание
на съществените признаци, по които ще се прави
и как специфичните особености на всеки признак
ще се откриват в текста в учебника и ще се посочват по картата. Представители на трите групи
продължават да характеризират зоните от своя
пояс. Записват особеностите в таблица в учебната
тетрадка. Попълнената таблица е добър ориентир
и основа да се изберат обектите от маршрута за
мислено пътешествие през природните зони на Северна Америка.
Урочното обобщение може да се направи като
се представи маршрута за мислено пътешествие и
се аргументира избора на обектите.
Домашна работа. Проблемния въпрос от
учебната тетрадка.
Оценяване. Текущи оценки: от устно или от
практическо изпитване; или от работа по групи.

Природни зони

13
ЩЕ НАУЧИТЕ
Да характеризирате
природните зони и
планинската област
в Северна Америка.

Пекари

Кайман
в битка с ягуар

Поради разнообразния климат в Северна Америка са формирани
разнообразни природни зони – от зоната на влажните тропични
гори на юг до зоната на ледените пустини на север. В северната
част на континента поради равнинния релеф природните зони се
простират във вид на ивици, разположени по паралела. В средните
и южните части зоните се редуват от запад на изток. Причината е
по-влажният и по-топъл климат по крайбрежията и ролята на планинските вериги, преграждащи пътя на океанските въздушни маси
към вътрешността на континента.
Зона на влажните тропични гори. Зоната обхваща най-южната
и най-тясна част на Северна Америка. Климатът в нея е субекваториален и влажен тропичен. Тъй като разстоянието между Карибско
море и Тихия океан е малко, зоната е под влиянието на топлите и
влажни океански въздушни маси. Затова типичната тревиста савана
има ограничено разпространение. Почвите са предимно червени и
жълтоземни. По източното крайбрежие са разпространени влажни
гъсти гори с палми, увивни растения, махагоново, каучуково и други
видове дървета. Животинският свят е представен от много видове, характерни за Южна Америка – дребни диви прасета пекари,
броненосец, ягуар, пума, пъстри папагали, колибри, змии, гущери и
крокодили каймани. В зоната се отглеждат банани, захарна тръстика, какаово дърво, кафе.
Зона на вечнозелените твърдолистни гори и храсти. Те заемат
малка част от западното крайбрежие на континента, където преобладава субтропичен
ичен климат.
Разпространени са канелени почви. Характерен
терен дървесен вид е гигантсткаантстката секвоя (известна
вестна и
като червено дърво).
рво). Височината на тези
и гигантски дърветаа
достига 125 м, а
диаметърът на
стъблото – око-ло 10 м. От диви--

Гигантска секвоя
я
Юка
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УРОК ДЕЙНОСТ

Пътешествам и опознавам
природата на Северна Америка

Урок
за практическа
работа

Стр. 46 – 47 от учебника
Г

Г РА
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АТ Е Л

Задача 1
Проучете водното богатство на Северна Америка. Запишете в тетрадката си
срещу съответните цифри наименованията на реките и езерата. За кои от тях
се отнасят дадените характеристики? Обосновете отговора си.

1

6
Характеристики:
• Влива се в Калифорнийския
залив.
• Отводнява Великите американски езера.
• Образува величествен каньон.
• Влива се в Мексиканския залив.
• Най-дългата река в Северна
Америка.
• Влива се в Арктичния океан.
• Има снежно подхранване.

ГЕ ОГ
РА
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Предстои ви участие в разговор на тема Природата на Северна
Америка. Възможности за развиване на стопански дейности. Ще
работите в познатите ви три роли. След като изпълните задачите,
формулирайте своите предложения по темата от позицията на всяка роля.

ЕО

Цели на урока (очаквани резултати) – може
да се постигнат при изпълнението на задачи в три
роли:
Географ изследовател: 1. Проучва водното
богатство на Северна Америка – разпознава реки
и езера по дадени характеристики, определя местоположението им на картата. Прави аргументиран избор на обект, който е подходящ за избрана
дейност.
Географ критик: 2. Оценява изучените природни зони по признака „привлекателност за заселване” и определя най-привлекателната за себе
си. Представя отговорите си в текст.
Географ предприемач: 3. Проучва информация от карти, климатограми, снимки, за да определи подходящи места за развиване на различни
стопански дейности. Работете в учебната тетрадка.
Мотивиране
Предстои ви участие в разговор на тема Природата на Северна Америка. Възможности за
развиване на стопански дейности- възможност
за връзка с ГЕО ПРОЕКТ 3.
Учениците работят в познатите три роли. След
като изпълнят задачите, формулират своите предложения по темата от позицията на всяка роля.
Необходимо е да се предвиди достатъчно време
за представянето на всяка група. В случая е подходящо да се даде възможност на учениците от класа
да поставят въпроси към тези, които представят
своите материали.
Изпълнение на задачите. Използва се модела
на организация от първи урок за дейност .
Урочното обобщение може да се направи като
се коментира и запише отговорът на проблемния
въпрос в учебната тетрадка.
Оценяване. Текущи оценки: от устно или от
практическо изпитване или от работа по групи.

Пътешествам и изследвам
природата на Северна Америка

Ф
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ИТИК

4

2

3

5

Задача 2
Коя от изучените природни зони според вас е най-привлекателна за заселване?
Защо? Представете отговорите си в текст, като използвате илюстрациите и
картите в учебника.

УРОК ДЕЙНОСТ
Урок
за практическа
работа

Стр. 56 – 57 от учебника.

В този час ще търсите отговор на въпроса: Защо Северна Америка може да се нарече континент на контрастите? Контраст
означава противоположност, например: сух – влажен климат, гъсто – рядко населени територии и т.н.
Средна гъстота на населението (ж/кв.км)
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Задача 1
Анализирайте диаграмата. Посочете контрастите в разпределението на населението в различните страни на Северна Америка.
Запишете подходящи примери и
обосновете отговора си.
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Задача 2
Открийте в текста контрастите, които се отнасят за стопанството на континента. Запишете ги в тетрадките. На какво се дължат те според вас?

ГЕ ОГ

РА

Цели на урока (очаквани резултати) – може
да се постигнат при изпълнението на задачи в три
роли:
Географ изследовател: 1. Анализира диаграма и търси контрасти в разпределението на населението в различните страни на Северна Америка.
Записва примери, за да обоснове отговора си.
Географ предприемач: 2. Анализира снимки,
разпознава селищата и ги локализира на картата.
Описва селищата като поставя акцент върху контрастите в тях – външен вид (сгради, улици, зелени
площи), като условие за живот – какво предлагат
големите, какви условия предлагат малките градове. Тук учениците могат да разсъждават и изказват
мнение, да сравняват и споделят впечатления ако
са пътували в различни страни по света, както и с
населените места където живеят. Изразяват и аргументират мнение за това Къде би било подходящо
да се построи нов жилищен комплекс и защо?
Географ критик: 3. Открива в текста контрастите, които се отнасят за стопанството на континента. Запишете ги и ги обяснява.
Мотивиране
КАКВО: Каква е ситуацията – в началото: В
този час се търси отговор на въпроса: Кои са основанията Северна Америка да се нарече континент на контрастите. ЗАЩО: Контраст означава
противоположност, например: сух-влажен климат,
гъсто – рядко населени места и т.н. КАК: при изпълнение на задачи в познатите три роли.
Изпълнение на задачите
Урочното обобщение може да се направи като
се коментира и запише отговорът на проблемния
въпрос в учебната тетрадка.
Оценяване. Текущи оценки: от устно или от
практическо изпитване; от работа в час или от работа по групи.
Домашна работа. Поставят се задачи за портфолиото по география:
Направете постер по темата. Изберете подходящи фотоси и ги опишете. Представете го пред
класа. Заснемете и го запазите в портфолиото си.

Изучавам населението,
стопанството и политическата
карта на Северна Америка
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Проучвам и изследвам населението,
стопанството и политическата карта
на Северна Америка

Ф
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На континента се намират общо 23 държави. Сред тях са две от най-богатите и с
най-голяма територия страни, както и някои от най-бедните и слаборазвити държави и
множество страни с много малка територия.
Условията за живот, за работа, образование, здравеопазване в САЩ и Канада са едни
от най-добрите в света. Средните доходи в САЩ са над 40 000 долара годишно, а в Никарагуа и Хаити, под 3000 долара годишно на глава от населението.
В САЩ ежегодно се заселват около 2 млн. души, предимно от Централна и Южна Америка, както и от Европа и Азия, а в Канада около 500 хил. д.
САЩ и Канада са страни, богати на природни ресурси. Развито е модерно земеделие. Страните са сред най-големите производители и износители на пшеница, царевица,
ечемик и др. Развити са всички стопански отрасли – технологиите, самолето- и ракето-,
автомобилостроенето и др. Страните от Карибския басейн и Хавайските острови са предимно селскостопански, но привличат ежегодно милиони туристи от цял свят.
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УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ

Географските образи Южна и на
Северна Америка

Урок
обобщение

Географските образи
на Северна и Южна Америка

Стр. 58 – 59 от учебника..
Цели на урока (очаквани резултати)
Обобщава наученото за континентите Северна
и Южна Америка. Прави визитна картичка на всеки континент по избран (чрез текст, рисунка, презентация, табло).
Мотивиране. Може да се направи в предходния урок като се използва ситуацията в началото
на темата:
КАКВО ще прави – ще обобщава наученото за
континентите Северна и Южна Америка.
ЗАЩО ще обобщава – за да каже най-важното,
най-интересното, неповторимото за континента по
темата.
КАК ще обобщава:
1) прави се организацията: 1.1) формират се две
групи: първа – Северна Америка, втора – Южна
Америка; 1.2) във всяка група се формират по 4
екипа със задачи и въпроси в съответствие с темите
2) всеки екип работи по една от темите за обобщение
3) следва опорите в рубриката „Помощ“ , снимките, картата към нея, за да представи своето
обобщение във визитна картичка на континента
– дейностите от рубриката „Помощ“ може да се
поставят като задачи за предварителна подготовка
на всеки екип
4) в екипа се решава при изпълнението на всяка дейност от рубриката ПОМОЩ кои съществени
признаци ще представят във визитна картичка и по
какъв начин
5) крайният продукт на всеки екип ще е фрагмент от визитната картичка на континета
Изпълнение на задачите.
По четирите теми за обобщение– при изпълнението на всяка дейност от рубриката ПОМОЩ
решават кои съществени признаци ще представят
във визитна картичка и по какъв начин.
Урочното обобщение се прави по общия продукт, който се получава от дейността на четирите
екипа във всяка от двете групи. Ключови изрази
може да се запишат в учебната тетрадка.
Оценяване. Текущи оценки: от практическо
изпитване; от работа в час или от работа на четирите екипа в двете групи.
Домашна работа. Двата общи продукта от
екипната дейност на двете групи може да се съхранят в портфолиото.
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В този час ще обобщите наученото за континентите Северна и Южна Америка. Ще направите визитна картичка на всеки континент
по избран от вас начин (чрез текст, рисунка,
презентация, табло).
Работете в две групи: първа – Северна Америка, втора – Южна Америка. Във всяка група
формирайте по 4 екипа. Всеки екип работи по една от темите за обобщение, следва съветите в рубриката „Помощ“и илюстрациите към нея. В края на часа двете групи представят
своето предложение за визитна картичка на континента.

Теми за обобщение
1. Географският адрес на континентите Северна и Южна Америка.
2. Природата на Северна и Южна Америка – величествена и богата: от високи снежни
върхове, през дъждовни гори и безжизнени пустини, действащи вулкани и слънчеви плажове до огромни богатства в земните недра.
3. Пъстра мозайка от държави, народи, религии, езици. Древни култури в Новия свят.
4. Континенти със стопански контрасти – от най-силно развитата страна в света, до страни с много слабо развито стопанство и бедно население.
ПОМОЩ за тема 1
• Направете характеристика на географското положение за континентите.
• Опишете бреговата линия по курса на кораб от Северна Америка до Южна Америка, плавайки: а) по западното крайбрежие от Аляска до о. Огнена земя, (гр. Ушуая), най-южно разположения град на планетата; б) по източното крайбрежие от залива Хъдсън до нос Хорн.
гр. Ушуая

нос Хорн

ПОМОЩ за тема 2
• Опишете природата на континента.
• Представете последователно избрани форми на релефа,
особености на климата, водни обекти и характерни обитатели на природните зони.
• Използвайте показаните снимки и картите в приложението на стр. 120 и 121.
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Аляска

Гранд Каньон

УРОК ЗА ТЕМАТИЧЕН КОНТРОЛ

Какво знаете за Северна Америка
Моделът е общ за всички тематични контроли
Цели на урока (очаквани резултати)
1.Установява резултатите от обучението след
изучаване на раздел География и икономика на
континента Северна Америка. 2.Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на резултатите.
Мотивиране
КАКВО – Тестов контрол
Вариант 1 – Тестът в учебника включва 5 задачи:
2 за съотнасяне – локализиране на обект на картата (№ 1) и (№ 5) – разпознава и съотнася признаци към страна
1 със свободен къс отговор – разпознава обекти
по снимка и пише името (№ 2)
1 със структуриран изборен отговор
1 верен отговор от 4 – открива грешка и коригира (№3)
1 със свободен къс отговор, вкл. допълва с пример (№ 4).
ЗАЩО – виж целта
КАК – От книгата за учителя може да се използват:
2.1) БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ – може да се
размножи за всеки ученик
2.2) СКАЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ
30 мин. – самостоятелна работа с учебника и
БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ. Ако учителят реши да
създаде условия за САМОПРОВЕРКА и САМООЦЕНЯВАНЕ може да използва ЕТАЛОН НА
ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ и СКАЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ .
Оценяване. Общокласно по СКАЛАТА
Домашна работа. Поставят се задачите за контрол от Вариант 2, изпълнението може да е в учебната тетрадка.

ТУК НЕ СЕ ПИШЕ

Стр. 60 от учебника

Урок
за контрол

Какво знаете за СЕВЕРНА АМЕРИКА

1. Запишете в учебната тетрадка буквения
код на географския обект върху съответното място на картата.
а) Кордилери
б) Мисисипска низина
в) Апалачи
г) Големи американски езера

2. Запишете в учебната тетрадка за коя природна зона се отнася всяко едно от изображенията.
1

2

3

4

3. Кое твърдение за населението на Северна Америка е грешно?
а) Живеят над 565,3 млн. души.
б) Над 80% от населението живее в градовете.
в) Ескимосите са преселници и принадлежат към монглоидната раса.
г) Населението на Северна Америка изповядва християнството.
4. Запишете в учебната тетрадка четири фактора, които имат значение за развитието на
стопанството на Северна Америка. Подкрепете поне с два примера.
а) …
б) …
в) …
г) …
5. Отбележете в учебната тетрадка със знак  характеристиките, които се отнасят за САЩ,
а със знак  характеристиките, които се отнасят за Канада.
а) Столица на страната е град Отава.
б) Заема първо място по добив на природен газ.
в) През страната протича най-голямата река на континента.
г) Голяма част от страната е заета от тайга.
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ

Име
ученик от

клас,

№ в класа

1.

2. 1 −
3. а)

;

2−

;

3−

б)

;

4−

в)

г)

;

4. а) −

–

; б) −

–

;

в) −

–

; г) −

–

;

5. а) −

; б) −

;

в) −

;

г) −

;

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ
Всеки верен отговор носи 1 точка Всички верни отговори в годишния контрол са 20. Максимален
брой т. 20
ОЦЕНКА
% на посочени
верни отговори
Брой точки
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Отличен 6

Много добър 5

Добър 4

Среден 3

Слаб 2

100 – 82%

81 – 65%

64 – 49%

48 – 31%

Под 30%

20 – 16

15 – 13

12 – 9

8–7

Под 6

ТРЕТИ РАЗДЕЛ

Пътешествието, изучаването и опознаването на континентите
продължава. В този час ще работите отново в познатите роли, ще
търсите отговор на въпроси, свързани с географското положение,
релефа, климата и водите в Азия.
ЕО

Г РА
Л
Ф ИЗС

Д

Е

ОВ

АТ Е Л

Задача 1
По схемата и данните за валежите на ст. Нагпур обяснете причините за формирането на
летния и зимния мусон. Какви са ползите и
опасностите, свързани с мусоните?
зимен мусон

Нагпур

ст. Нагпур
21 ° с.ш., 79 ° и.д.
310 м надм. височина
ср. год. вал. сума 1242 мм
валежи

летен мусон

Нагпур

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

А
ГЕ ОГР

Ф

КР

(мм)
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

Задача 2
Обяснете причините за пълноводието и маловодието на реките Об и Ганг,
като използвате снимките и хидрограмите. Опишете режима им по правило.
Определете през кой сезон са направени снимките на двете реки.
ИТИК

р. Об
25
20
% от оттока

КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ И КАКВА Е
ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ?
За нови знания: 26. Географско положение,
големина,
брегове и опознаване на Азия. 27. Релеф и полезни изкопаеми. 28. Климат, климатични пояси и
планинска климатична област 29. Води. 31. Природни зони (първа част). 32. Природни зони (втора
част). 34. Население и политическа карта. 35. Стопанство. 37. Страни в Азия. Турция и Китай. 38.
Страни в Азия. Република Корея и Япония
За дейност: Пътешествам и опознавам природата на Азия. 36. Проучвам и изследвам населението и стопанство на Азия
За преговор:. Природни зони на Азия
За обобщение:. Географският образ на Азия
За тематичен контрол Какво знаете за Азия

Пътешествам и изследвам
природата на Азия

Урок
за практическа
работа

Г

География на континента Азия

15
10
5
0

Я Ф М А М ЮЮ А С О Н Д
месеци

УРОК ДЕЙНОСТ
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Пътешествам и опознавам
природата на Азия
Стр. 72 – 73 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати) – може да
се постигнат при изпълнението на задачи в три роли:
Географ изследовател: 1. Анализира схема и
обяснява причините за формирането на летния и
зимния мусон. Анализира климатограма и прави
оценка дали мусоните застрашават живота на хората.
Географ критик: 2. Анализира снимки и хидрограми и обяснява причините за пълноводието и
маловодието на реките Об и Ганг. Описва реките
по правило. Определя през кой сезон са направени
снимките на двете реки.
Географ предприемач: 3. В ролята на древен
търговец, който знае пътя на коприната от Китай
към Европа, предлага свой маршрут, по който би
преминал, за да достигне до
Европа или до Северна Америка.
Мотивиране
КАКВО: Пътешествието, изучаването и опознаването на континентите продължава.
ЗАЩО: но като търсите отговор на въпроси,
свързани с географското положение, релефа, климата, водите на Азия.

КАК: В този час ще работите отново в познатите роли.
Изпълнение на задачите. Използват се дейностите, препоръчани в рубриката ПОМОЩ: 3.
Географът-предприемач ще бъде улеснен при изпълнението на задачата, ако изпълни дейностите:
Опишете обекти, през които ще преминете. Как
ще пътувате – по суша или по вода? По кое време на годината ще предприемете своето пътуване
и защо? Нанесете маршрута на картата в учебната
тетрадка.
Оценяване. Текущи оценки: от устно или от
практическо изпитване; от работа в час или от работа по групи.
Домашна работа. Поставят се задачи ЗА
ПОРТФОЛИОТО: Направете презентация на тема
по избор: 1. Езерата в Азия и реките на Азия. 2.По
маршрута на Христо Проданов или друг изследовател или пътешественик.
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УРОК ЗА ТЕМАТИЧЕН ПРЕГОВОР

Природни зони на Азия

Природни зони
на Азия

Урок за
преговор

Стр. 80 – 81 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати)
Преговаря (припомня) ученото за природните
зони на Азия и използва някои особености, за да
докаже или отхвърли твърдението: „Континентът
Азия е континент с огромни природни богатства и
възможности за развиване на различни стопански
дейности”
Мотивиране
КАКВО: ще преговаря (припомня) ученото за
природните зони на Азия
ЗАЩО: за да използва някои особености , за да
докаже или отхвърли твърдението: „Континентът
Азия е континент с огромни природни богатства и
възможности за развиване на различни стопански
дейности“
КАК – използват се указанията от рубриката
Помощ.
Изпълнение на задачите.
Учениците работят в екипи за всеки континент.
Използвате климатограмите, снимките и картите и
попълват таблицата. Тук учителят трябва да разпредели времето и да постави точни указания и изисквания за работа.
Урочното обобщение – представят идеята си:
„какво ще съдържа един постер за природните
зони” по модела на таблицата в учебната тетрадка.
Коментира се възможността за връзка с ГЕО
ПРОЕКТ 3
Оценяване. Домашна работа. Да направят
постера за природните зони.
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В този час ще преговорите изученото за природните зони на
Азия. Докажете или отхвърлете твърдението: Континентът Азия
е континент с огромни природни богатства и възможности за
развиване на различни стопански дейности.

Помощ
• Работете в екипи, съответно за всеки континент.
• Използвайте климатограмите, снимките и картата.
• Попълнете таблицата, като към всяка природна зона запишете номера или буквата на
изображението, което се отнася за нея.
• Направете постер по модела на таблицата и представете природните зони.
Природна
зона

Обхват

Релеф
и полезни
изкопаеми

Климат
и води

Тук не се пише

Тук не се пише

Тук не се пише

Тук не се пише

Растения
и животни

Подходящи
стопански
дейности

Тук не се пише

Тук не се пише

t °С

30°

60°

90°

120°

Природни зони
в Азия

150°

валежи в мм

30

300
250

20

200
150

10

60°

100
50

0

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

0

1. Сингапур – ср. год. Т 26,8°C;

ср. год. вал. сума 2378 мм; н.в. 7 м

30°

t °С

валежи в мм

20

35
30
20

Екватор

0°

10

10
0

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

0

2. Аден – ср. год. Т 28,6°C;

ср. год. вал. сума 43 мм; н.в. 66 м

t °С

35
30
25
20
15
10
5
0
–5

валежи в мм

200
150
100
50
0

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

3. Пекин

80

ср. год. Т 12,1°C
ср. год. вал. сума 612 мм.
н.в. 52 м

t °С
40
30
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0
–10
–20
–30
–40
–45

валежи в мм

t °С

40

20

10

15

0

валежи в мм

140
120
90
60
30
0

10
5
0

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

4. Якутск ср. год. Т –10,2°C

ср. год. вал. сума 200 мм
н.в. 463 м

–5

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

5. Лхаса

ср. год. Т 7,9°C;
ср. год. вал. сума 438 мм
н.в. 3656 м

УРОКА ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Население и политическа карта на
Азия
Стр. 82 – 83 – 84 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати)
Характеризира населението на Азия – брой,
разпределение, расов състав, религиозен състав,
бит и култура.
Изразява мнение за типични проблеми на населението на Азия: бързо нарастване броя на населението, пренаселеност, бедност и неграмотност в
отделни територии.
Описва съвременната политическа карта на Азия.
Групира страни в Азия по географско положение, площ и брой на населението с помощта на
карта и статистическа информация.
Мотивиране. 1. Учениците сами могат да
направят урочното мотивиране като използват
учебника и учебната тетрадка: 1) при отговор на
ЗАЩО ще учим тази тема използват: проблемния
въпрос от учебната тетрадка; при отговор на КАКВО знаем и какво ново ще научим използват врязани подзаглавия (ключови думи) – в хода на урока ще се записва планът заедно с ключови думи от
текста; при отговор на КАК ще учим – ориентират
се какви дейностите ще изпълнят и ще представят
в учебната тетрадка.
Разработване на новото учебно съдържание
За постигане на четирите очаквани резултата
може да се използват ситуациите:
Характеризира населението на Азия – брой,
разпределение, расов състав, религиозен състав,
бит и култура. Кои са особеностите на населението в Азия ? По какви съществени признаци ще
ги опишете? Предлага се празена схема (фиг. 1)
защото това е четвъртият континент – очаква се
учениците да могат бързо да определят какво слагат като главно понятие и в разклоненията, да ги
открият в текста и в изображенията в учебника.
Развива се научната грамотност:

В този случай е подходящо да се организира
групова работа – три групи едновременно за 5 минути да се подготвят да характеризират населението по признака: първа група – брой и географско
разпределение, втора група – расов състав и народи, трета група – религии, език, бит и култура.
Развива се научна грамотност.
2. Изразява мнение за типични проблеми на
населението на Азия: брейн-сторминг за формулиране на проблеми, свързани с някои от съществените признаци: бързо нарастване броя на населението, пренаселеност, бедност и неграмотност в
отделни територии.
3. Описва съвременната политическа карта
на Азия – посочват съществени признаци и примери на интерактивната дъска.
4. Групира страни в Азия с помощта на карта
и статистическа информация и локализира на контурната политическа карта в учебната тетрадка по
две държани по 8-те признака – може да се коментират на интерактивната дъска.
Урочното обобщение може да се направи като
се коментира и запише отговорът на проблемния
въпрос в учебната тетрадка.
Оценяване. Текущи оценки: от устно или от
практическо изпитване.
Домашна работа. Поставят се задачи 1 и 2 от
учебника или за изготвяне на кратко съобщение за
някой от най-големите градове в Азия.

Фиг. 1
Население

брой

географско
разпределение

расов състав,
народи

езици, бит,
култура,
религии
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УРОК ДЕЙНОСТ

Проучвам и изследвам населението,
стопанството и политическата карта
на Азия

Урок
за практическа
работа

Стр. 92 – 93 от учебника

Задача 1
Кои са забележителностите на снимките? Направете кратко описание за всяка
от тях и страната, в която се намира. Помогнете си с текстовете по-долу, приложенията в учебника и атласа.

Г

Г РА

Л
Ф ИЗС

Д

Е
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През този час отново ще пътувате през Азия, но ще изучавате
страните и населението на континента. Ще работите с графични
изображения, ще участвате в дискусия, ще откривате забележителности и ще съставяте маршрут.
ЕО

Цели на урока (очаквани резултати) – може
да се постигнат при изпълнението на задачи в три
роли:
Географ изследовател: 1. Разпознава забележителности по снимки. Проучва допълнителна информация за обектите и страната в която се намират от атласа и приложенията в учебника и съставя
кратък текст към всеки обект.
Географ критик: 2. Формулира три проблема,
които се отнасят за Азия. Предлага мерки за разрешаване на проблемите от позицията на член на
правителствен екип.
Географ предприемач: 3. Изразява мнение
относно възможностите за извършване на стопанска дейност като жител на страна от Южна Азия.
Обосновава решението си.
Мотивиране
КАКВО: отново ще пътувате през Азия, но ще
изучавате страните и населението на континента.
ЗАЩО: ще участвате в дискусия.
КАК: ще работите в познатите ви три роли; ще
работите с графични изображения, ще откривате
забележителности и ще съставяте маршрут.
Изпълнение на задачите. Използват се дейностите, препоръчани в рубриката ПОМОЩ:
1. Разпознава забележителности по снимки.
Съотнася текстовете към снимките Проучва допълнителна информация за обектите и страната в
която се намират от атласа и приложенията в учебника и съставя кратък текст към всеки обект.
2. Проучете допълнителната информация в
е-учебника. Формулирайте проблемите свързани с
населението и стопанството. Предложете мерки за
разрешаване на проблемите от позицията на член
от правителствения екип на една от тези държави.
3. Анализирайте „Производството на ориз на
човек от населението в избрани страни от Азия“.
Определете страните с най-голям и страните с
най-малък дял в производството. Посочете благоприятните и неблагоприятните фактори за отглеждане на ориз. Посочете подходяща страна, в която
бихте отглеждали ориз.
Урочното обобщение може да се направи,
като се коментира и запише отговорът на проблемния въпрос в учебната тетрадка.

Изучавам населението,
стопанството и политическата
карта на Азия

ОВ

АТ Е Л

1

2

3

4

1. Свещен град в Саудитска Арабия. Най-важният обект в града е храмът „Кааба“.
2. Едно от най-големите градски образувания в света (около 20 млн. д). Столица на
Индонезия.
3. Едно от 7-те чудеса в света. Най-дългият
и най-големият отбранителен военен обект,
запазен от древността. Вижда се от Космоса.

4. Планината е най-известният символ на
страната. Най-високият Ӝ връх (3776 м) е угаснал вулкан, който спи повече от 400 години.
5. Градът е разположен на два континента
с население от 14 млн. д.
6. Градът е столица на държава, разположена в Източна Азия. Територията Ӝ заема
южната част от корейския полуостров.
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Домашна работа. Поставят се задачи за
ПОРТФОЛИОТО ПО ГЕОГРАФИЯ – стр. 93
1. Направете „дигитален портрет“ на избрана
от вас страна Азия
2.Съставете туристически маршрут и включете
тези или други забележителности , които знаете.
Оценяване. Текущи оценки от устно изпитване
по постигнатите три очаквани резултати. Препоръчително е към всяка снимка да има: наименование (страна, град, природен или други обекти).

УРОК ЗА ТЕМАТИЧНО ОБОБЩЕНИЕ

Географският образ на Азия

Урок
обобщение

Стр. 94 – 95 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати)
Обобщава наученото за континента Азия.
Прави визитната картичка на континента по избран от вас начин
(текст, рисунка, презентация, табло).
Мотивиране.
КАКВО: В този час ще обобщите наученото за
континента Азия по четири теми за обобщение: 1.
Географският адрес на континента Азия – континент с огромна площ на четири океана. 2. Природата на Азия – разнообразна, величествена, богата.3. Най-населеният континент. Земя на световни
религии, древни цивилизации и военни конфликти.
Модерни градове, но и бедни и изостанали населени места. 4. Континент със стопански дейности от
примитивно земеделие до високи технологии.
ЗАЩО: Ще направите визитната картичка на
континента по избран от вас начин (текст, рисунка,
презентация, табло).
КАК: ще работят в четири групи; всяка група
избира по една от темите, следва опорите в рубриката „Помощ“ и илюстрациите към нея.
Изпълнение на задачите
Използват се препоръчаните дейности от
рубриката ПОМОЩ
Оценяване. Текущи оценки: от устно или от
практическо изпитване, както от работа по групи.
Домашна работа. Поставя се задача за подреждане на отделните компоненти и оформяне на
визитната картичка в цялост.

Географският образ
на Азия
В този час ще обобщите наученото за континента Азия. Ще направите визитната картичка на континента по избран от вас начин (текст, рисунка, презентация, табло).

При обобщението за най-големия континент работете в четири групи. Всяка група избира
по една от темите, следва съветите в рубриката „Помощ“ и илюстрациите към нея.

Теми за обобщение
1. Географският адрес на континента Азия – континент с огромна площ между четири
океана.
2. Природата на Азия – разнообразна, величествена, богата.
3. Най-населеният континент. Земя на световни религии, древни цивилизации и военни
конфликти. Модерни градове, но и бедни и изостанали населени места.
4. Континент със стопански дейности от примитивно земеделие до високи технологии.
ПОМОЩ за тема 1
• Направете характеристика на географското положение на континента.
• Опишете бреговата линия по курса на кораб, плавайки: а) по северното и по източното крайбрежие – от п-ов Таймир през Беринговия проток до Малайския архипелаг; б) по южното крайбрежие
от Малайския архипелаг до Суецкия канал.
• Направете изводи за значението на бреговата линия
за природата и стопанството на континента.
• Използвайте картата, приложение стр. 122 и 123.

ПОМОЩ за тема 2
• Опишете характерни за Азия природни обекти.
• Опишете релефа, и докажете огромното му разнообразие, като използвате профила на
стр. 95.
• Опишете климатичното разнообразие и водното богатство.
• Посочете характерни растителни и животински представители.
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УРОК ДА ТЕМАТИЧЕН КОНТРОЛ

Какво знаете за Азия
Цели на урока (очаквани резултати) 1. Установява резултатите от обучението след изучаване
на третия раздел: „География на Азия”. 2. Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на
резултатите.
Мотивиране
КАКВО – Тестов контрол
Вариант 1 – Тестът в учебника включва 3 задачи: 2 (№ 1 и № 2) – със свободен къс отговор за
допълване и за съотнасяне – локализира обекти на
карта; 1 (№ 3) – със структуриран изборен отговор
(1 ВО от 4): открива грешка и коригира,
ЗАЩО – виж целта
КАК – От Книгата за учителя може да се използват: 2.1) БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ – може да
се размножи за всеки ученик; 2.2) СКАЛАТА ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ/ САМООЦЕНЯВАНЕ.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ
30 мин. – самостоятелна работа с учебника и
БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ. Ако учителят реши да
създаде условия за САМОПРОВЕРКА и САМООЦЕНЯВАНЕ може да използва ЕТАЛОН НА
ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ и СКАЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ .
Оценяване. Общокласно по СКАЛАТА
Домашна работа. Поставят се задачите за
контрол от Вариант 2, изпълнението може да е в
учебната тетрадка.
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ТУК НЕ СЕ ПИШЕ

Стр. 96 от учебника

Урок
за контрол

Какво знаете за АЗИЯ

1. Кои природни обекти в Азия са НАЙ?
Запишете в учебната тетрадка имената им върху картата.
а) най-високата планина
б) най-дълбоката депресия
в) най-пълноводната речна система
г) най-дълбокото езеро

2. Запишете в учебната тетрадка на картата
на природните зони в Азия буквата на съответната зона от изображението.
А

30°

60°

90°

120°

150°

60°

30°

Б
Екватор

0°

В

Г
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3. Кое твърдение е грешно?
а) В Азия се намират са най-многолюдните градове на планетата.
б) Най-гъсто населеният град на континента и в света е столицата на Китай
Пекин
в) Свещено място за мюсюлманите от
целия свят е Мека.
г) На континента има 44 независими
държави.

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ
Име
ученик от

клас,

№ в класа

1.

2. 1 −
30°

60°

90°

;

2−

120°

150°

;

3−

;

4−

;

60°

30°

Екватор

3. а)

0°

б)

в)

г)

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ
Всеки верен отговор носи 1 точка. Всички верни отговори в годишния контрол са 17. Максимален
брой т. 17
ОЦЕНКА
% на посочени
верни отговори
Брой точки

Отличен 6

Много добър 5

Добър 4

Среден 3

Слаб 2

100 – 82%

81 – 65%

64 – 49%

48 – 31%

Под 30%

17 – 14

13 – 11

10 – 8

7–5

Под 4
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ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ

Стр. 97 в учебника

Г РА
Ф ИЗС

Задача 1
Екипът на изследователите има за задача да състави маршрут за пътешествие.

ЛЕ

Д

ОВ

АТ Е Л

ез. Еър

Големият коралов риф

Национален
парк Какаду
Кенгуру
ПОМОЩ
• Използвайте снимките. Те
ще ви дадат идеи за интересни обекти, (може да предложете и други).
• Анализирайте картата и
климатограмите в учебника.
• Съставете маршрут за пътуването и изберете подходящ сезон. Обосновете избора си.
• Предложете как ще пътувате – пеша, с автомобил,
влак, самолет, кораб.
• Представете маршрута по
избран от вас начин.
о.Тасмания

А
ГЕ ОГР

Ф

УРОК ЗА ДЕЙНОСТ

Пътешествам и изследвам
природата на Австралия
Предстои географска конференция Най-интересното за Австралия през погледа на шестокласника. Всеки един от познатите ви три екипа (на изследователите, критиците и предприемачите) ще се представи по избран от него начин.

ЕО

КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ И КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ?
За нови знания: 41. Географско положение,
големина, брегове и опознаване на Австралия.
Природа на континента. 42. Австралийски съюз.
44. Океания. 45. Океаните на Земята
За дейност: 43. Пътешествам и изследвам природата на Австралия. 46. Пътешествам и изследвам природата на Океания и океаните на Земята
За преговор: Светът с един поглед
За обобщение: Географските образи на Австралия, Океания и океаните на Земята. Географските
образи на континентите и океаните на Земята
За годишен контрол: Какво знаете за континентите и океаните на Земята.

Урок
за практическа
работа

Г

География на Австралия и Океания

КР

Задача 2
А) Направете и анализирайте карта на гъстота на населението на Австралия.
ИТИК

Предмети,
изработени от аборигени

гр. Сидни

ПОМОЩ
За А):
• Изчислете средната гъстота за всеки район,
по данните от таблицата и съставете легенда.
• Обяснете причините за големите различия.
За Б):
• Назовете представители на растителния и
животинския свят, които не се срещат на други места на Земята.
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Пътешествам и изследвам
природата на Австралия
Стр. 104 – 105
Цели на урока (очаквани резултати) Географ изследовател: 1. Проучва особеностите на
природата (релеф, климат, води, животински и
растителен свят) по снимки, графични изображения, карта, за да състави и представи на карата
маршрут за пътешествие в Австралия.
Географ критик: 2. Прави и анализира карта
на гъстота на населението на Австралия, за да докаже или отхвърли предположението: „Има връзка
между застрашената природа на Австралия и разпределението на населението на континента.”
Географ предприемач: 3. Проучва какви възможности създават географското положение и
бреговата линия за развитие на стопански дейности и ги представя в доклад
Мотивиране учениците самостоятелно задават
и отговарят на трите въпроса в контекста на новата ситуация: Предстои географска конференция
Най-интересното за Австралия през погледа на
шестокласника. Всеки един от познатите ви три
екипа (на изследователите, критиците и предприемачите) ще се представи по избран от екипа начин.
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Изпълнение на задачите
Използват се препоръчаните дейности от
рубриката ПОМОЩ
Урочното обобщение може да се направи като
се коментира и запише отговорът на проблемния
въпрос в учебната тетрадка.
Домашна работа. Поставят се задачи ЗА
ПОРТФОЛИОТО 1. Представете Австралия чрез
рисунка табло презентация. 2.Напишете географски текст Пътешествам и изучавам Изпратете го
по е-поща на учителя
Оценяване. Текущи оценки: от устно или от
практическо изпитване; или от работа по групи.

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

ОВ

АТ Е Л

Задача 1
Опишете особеностите на релефа и произхода на островите на Океания.
Използвайте информация от учебника и атласа. Поправете допуснатите
грешки в таблицата. Подкрепете примерите за острови със снимки в презентацията си.

Видове острови

Особености на релефа

Континентални

Образувани от вулканична дейност

Вулканични

Малка надморска височина, някои имат
лагуна в средата

Коралови

Част от континенталната суша, откъс- Хавайски острови
нала се от близкия континент
Фуджи, Самоа

А
ГЕ ОГР

Цели на урока (очаквани резултати)
1. Описва особеностите на релефа, полезните
изкопаеми и произхода на островите на Океания
по карти и ги представя в таблица.
2. Разпознава по снимки и локализира на картата обекти от Океания. Взема решение за развитие
на подходяща стопанска дейност и го представя
като реклама.
3. Прави карта на океаните. Оценява влиянието на бреговата линия върху климатичните особености и стопанската усвоеност на крайбрежните
територии на избран океан и представя оценката
в текст.

ЕД

Л

Стр. 112 – 113 от учебника

Ф ИЗС

Пътешествам и изследвам
природата на Океания и океаните

Г РА

УРОК ДЕЙНОСТ

Пътешествам и изследвам
природата на Океания
и океаните на Земята
Предстои да направете подготовка за мултимедийна презентация
ПРИРОДАТА на ОКЕАНИЯ и ОКЕАНИТЕ на ЗЕМЯТА в няколко слайда. Подгответе се добре, като решите последователно задачите.

ЕО

Цели на урока (очаквани резултати)
Определя географското положение, границите
и големината на океаните по карта: Тихи океан,
Атлантически океан, Индийски океан, Арктичен
океан, Южен океан.
Характеризира природните особености на океаните
Оценява значението на океаните.
Мотивиране. Учениците самостоятелно задават и отговарят на трите въпроса в контекста на
новата ситуация:
Разработване на новото учебно съдържание
За постигане на първия очакван резултат се
припомнят имената, местоположението, площта
на океаните и се разпознават брегови форми. За
постигане на втория и третия очаквани резултати
се развива четивната грамотност: отсява се по една
ключова дума от всеки абзац, синтезира се най-важната информация от текста и може да се направи
майндмап за всеки океан с ключовите думи.
Оценяване. Текуща оценка от практическо изпитване на учениците
Домашна работа. Изпълнява задачи, свързани
с търсене, намиране и обработване на информация
в глобалната мрежа.

Урок
за практическа
работа

Г

Океаните на Земята

Ф

КР

ИТИК

Островни групи
Мариански,
Каролински
Маршалови
Нова Гвинея
Нова Каледония
Нова Зеландия

Задача 2
Направете карта на океаните на Земята. Съставете кратък текст за влиянието на бреговата линия върху климатичните особености и стопанската
усвоеност на крайбрежните територии на избран океан. Представете го в
презентацията си по подходящ начин.
ПОМОЩ
• Надпишете имената на океаните на Земята.
• До наименованията запишете площта на океана.
• Отбележете най-дълбоките им места и ги надпишете (име, дълбочина в м)
• Надпишете най-големите заливи, острови и полуострови
• Отбележете поне 2 големи пристанища в съответния океан.
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4. Представя особеностите на Океания (1-2) и
на океаните (3) в презентация.
За да се организира предварителната подготовка за изпълнение на трите роли в урока за дейност в края на предходния урок по география може
да се коментират Въведението, Задача 1, Задача 2,
Задача 3, Рубриката ПОМОЩ. Специфичните акценти по тази тема за трите роли са: 1) КАКВО ЩЕ
СЕ ПРАВИ: от Въведението се разбира крайният
продукт – презентация; 2) ЗАЩО ЩЕ СЕ ПРАВИ
презентация за Океания и за океаните – това е един
различен начин да се представи наученото; 3) КАК
ЩЕ СЕ ПРАВИ презентацията: 3.1) всяка роля ще
изпълни своята задача; 3.2) ще представи по различен начин резултата от своята дейност; 3.3) ще
предложи как да се включи в общата презентация.
Изпълнение на задачите. Всеки екип изпълнява задачата си като има предвид особеностите
на своята роля:
При представянето на презентацията говорител
от всеки екип обръща внимание на най-важното от
продукта на неговата роля.
Оценяване: текущи оценки от практическо изпитване.
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УРОК ЗА ТЕМАТИЧНО ОБОБЩЕНИЕ

Географските образи на Австралия,
Океания и океаните
Стр.114 – 115 от учебника
Цели и задачи на урока (очаквани резултати)
1. Обобщава знанията си за необичайните и екзотични Австралия, Океания, океаните по два начина:
1.1. Съставя маршрут за мислено пътешествие
по картата и
1.2. Изразява мнение за използването и опазването на океаните:
1) Защо наричаме планетата Земя – синята планета?
2) Защо океаните на Земята са източник на природни ресурси, храна и енергия за човечеството?
2. „Изработва портрет“ на Австралия или на
Океания чрез разказ, рисунка, символ или синтезира в едно изречение географския образ на континента.
Тук целта е учениците да формират умения за
представяне на обобщен образ на изучаван континент, като подреждат информацията за него по
правило, посочват примери, оценяват и анализират, представят по избран от тях вариант наученото за континента.

УРОК ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

Светът с един поглед
Стр. 116 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати)
Припомня си най-важното за континентите и
океаните като:
1. Посочва по карта и назовава избрани географски обекти (от природногеографската карта и
от политическата карта на континентите)
2. Назовава (казва и пише) основни думи (термини). Описва обекти и процеси в континентите и
океаните.
3. Припомня значението (обяснява) основни понятия, вкл.за процеси в континентите и океаните.
Мотивиране.
КАКВО ще правим? Ще припомним най-важното от географията на континентите и океаните.
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Урок
за годишен
преговор

Светът с един поглед

През тази учебна година по география и икономика учихте много, наблюдавахте, пътешествахте, откривахте. Тръгнахте от Южна Америка, продължихте към Северна Америка,
Азия, Австралия и Океания. „Преплувахте“ и океаните на Земята.
В този час ще си припомните най-важното за континентите и океаните, като се включите
в интересна географска игра.

Играта включва три групи въпроси и задачи
Първа група въпроси – игра на географската карта за бързина и точност.
Класът се разделя на две групи. Едната подготвя малки картончета с имена
на изучени географски обекти. Учениците от другата група си теглят по едно
картонче и трябва да отговорят в кой континент се намира обекта и да го
покажат на картата. Играе се за бързина и точност при спазване указанията на учителя. След това двете групи могат да разменят ролите си.

Вод
о
Анх пад
ел

Втората група въпроси – опишете кратко и вярно!
Учениците играят по двойки, като отговарят писмено на въпроси, поставени от учителя. Например: ученик А отговаря: Какво е
селва?, ученик Б: Какво е профил на релефа?
След това си разменят написаното и се самооценяват.

Трета група – обяснете пълно и правилно!
Играта може да се играе по различен начин, определен от учителя. Класът се разделя
на малки групи от 4 до 6 ученици. Всяка група
отговаря на въпроси, които е получила от учителя. Формулира отговорите си за определено
време и ги представя пред класа.
Например: Какво е влиянието на географското положение за формиране на климата на…?
Изпълнението на задачите изисква:
• внимание, бързина и точност
• умения за работа с карта
• изслушване и взаимно уважение.
• умения за работа в екип
Всяка група въпроси предполага възможност да се оцените сами, да коментирате допуснатите грешки и да подкрепите съучениците си, докато играете.
Играта може да се играе и като се направи предварителна подготовка: избор на жури,
списък на класа с таблица за вписване на оценките на участниците в играта по всяка група въпроси.
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ЗАЩО? Наученото е освен полезно и забавно –
ще участваме в игра.
КАК? Ще посочваме по карта, ще описваме, ще
обясняваме.
Изпълнение на задачите за преговор.?
1 – 3. Игра с три групи въпроси и задачи, различни по вид дейност и по трудност
За постигането на цел 1. Карти на света. Посочва обектите, отбелязани на картата на света и
на картончета. Учителят избира думи (термини) от
таблицата и комбинира, например: Посочи Лаплата; Посочи Апалачи и т.н.

Южна Америка
Карибско море; о. Огнена земя,
острови Галапагос; заливи: Ла Плата,
Арика; Магеланов проток, проток
Дрейк; Панамски канал
Анди; Бразилска планинска земя;
Гвианска планинска земя; Амазонска низина; Оринокска низина; Ла
Платска низина; пустиня Атакама;
Патагония
реки: Амазонка, Парана, Ориноко;
езера: Маракаибо, Титикака;
водопади: Анхел; Игуасу

Северна Америка,
Североамерикански архипелаг; остров Гренландия; Антилски
острови; Бахамски острови;
полуострови: Лабрадор, Флорида, Юкатан, Калифорния, Аляска;
заливи:Хъдсън, Мексикански; Берингов проток
Канадски щит; Големи равнини; Мисисипска низина; Долината на
смъртта, Гранд каньон; Кордилери; Апалачи; Мамутова пещера
реки: Мисисипи, Макензи, Колорадо; Сейнт Лорънс;
езера: ледникови езера, Големи американски езера, Голямо солено
езеро;
Ниагарски водопад

Австралия и Океания
острови: континентален, коралов,
вулканичен;
Меланезия, Микронезия, Полинезия,
Нова Зеландия;
Голям бариерен риф; остров Тасмания, Голям австралийски залив,
залив Карпентерия; п-в Кейп Йорк
Голямата пясъчна пустиня,
пустиня Виктория;
Голяма вододелна планина;
река Мъри, езеро Еър;

Азия
Реки: Об, Енисей, Лена, Яндзъ, Хуанхъ, Инд, Ганг, Тигър, Ефрат;
езеро Байкал, Каспийско море, Мъртво море, Аралско море
Китайска равнина;Средносибирско плато; планини: Тяншан, Хималаи, Памир; Тибетска планинска земя; пустини: Гоби, Такламакан
морета:Черно море, Мраморно море, Жълто море, Японско море;
Арабско море, Охотско море, Източносибирско море.
Малайски архипелаг, Филипински острови, Японски острови, о.
Шри Ланка;
протоци: Босфор, Дарданели;
заливи: Персийски , Бенгалски ;
полуострови: Таймир,Чукотски, Камчатка, Корея, Индокитай, Индустан, Арабски, Мала Азия
Западносибирска низина; Месопотамска низина, Индо-гангска
низина;

Океаните – Тихи, Атлантически, Индийски, Арктичен, Южен

Втората група – описва географски обект
накратко – например:
Какво е лянос? или Какво са мусони?
селвас; лянос; кампос; пампа
смесено население: метиси; мулати; самбо; индианци
умерен климат – океански и континентален; ураган;
субполярен климатичен пояс;
прерии, тайга, тундра;
подзолисти почви, тундрови почви
ескимоси
мусони, тайфун
вътрешноконтинентални пустини; степи;
острови: континентален, коралов, вулканичен;
маори; папуаси
цунами коралов риф,
аборигени
юдаизъм; индуизъм; свещени градове
фактор научно-технически прогрес
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Трета група
Обяснява накратко. Например: Как се формират мусоните?
При работа в екипи и по групи се изпълняват
условията за играта
Оценяване
По трите групи въпроси оценяването е по специфични критерии:
I: Покажете бързо и точно на географската
карта.
II: Опишете кратко и вярно.
III: Обяснете пълно и правилно.
Верните отговори на задачите от I група носят
по една точка, на II група по 2, а на III – по 3 точки
и може да се отбелязват в таблица:
Екип:

ЮА
СА
Азия
Австралия
Океани
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Задачи от I група
×1т

Задачи от II група
×2т

Задачи от III група
×3т

Покажете бързо
и точно на географската
карта.

Опишете
кратко и вярно.

Обяснете
пълно и правилно.

Общ брой
точки

ГОДИШНО ОБОБЩЕНИЕ

Географските образи на
континентите и океаните на Земята
Стр. 117 от учебника
Цели на урока (очаквани резултати)
1. Формулира обобщения при представяне на
географски проект от позицията на избрана роля.
2. Работи в екип.
Предварителна подготовка
Рубриката ПОМОЩ се използва, за да се организира предварителната подготовка по въпросите:
1) Какво ще съдържат обобщенията? – резултатът от изпълнението на трите проекта по темите
и целите, обявени в началото на годината (на стр.
9 в е-учебника);
2) Как ще се представят обобщенията? – от
позицията на съответната роля на всеки от трите
екипа;
3) Кой ще представи обобщенията? – говорителя на всеки от трите екипа и с възможност за
допълнения от екипа при задаване на въпроси от
другите екипи.
Обобщение. За 5 минути всяка група като използва текста и фигурите в учебника се подготвя
да направи обобщението в съответствие със своята теза.
Обръща се внимание, че с двете групи обобщения се постига пълнота при формулираните
знания и умения по темата.
Оценяване на представените обобщения по
проекта. Оценяването може да се извърши по предварително зададени критерии. Например: точност,
пълнота, оригиналност; умения за формулиране
на въпроси и отговори; умения за онагледяване и
представяне на информацията.

Географските образи
на континентите
и океаните на Земята

Урок
обобщение

Вие завършвате своето едногодишно пътешествие из континентите и океаните на Земята. Намерихте отговори на интересни географски въпроси, решихте много задачи, пътувахте по света и изследвахте. Влизахте в три различни роли: ГЕОГРАФ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ,
ГЕОГРАФ КРИТИК и ГЕОГРАФ ПРЕДПРИЕМАЧ. В този час ще представите географските
образи на изучените континенти и океани от името на всяка една роля.

Как да се подготвите за края на пътешествието?

Класът формира три екипа, които съответстват на трите
добре познати роли и представя по интересен начин своята Екип III. Географи
предприемачи
задача. Във всеки екип може да се формират групи за всеки
Тема 3. Използването на
континент.
природните богатства – усЕкип I. Географи
Екип II. Географи
ловие за развиване на стоизследователи
критици
панска дейност, но и отгоТема 1. Неповторимият ге- Тема 2. Какви са главните ворност и грижа на всеки.
ографски образ на конти- проблеми на хората по свенента.
та? Как да се преодолеят?

ПОМОЩ
• Екипите се подготвят за представяне след
предварителна подготовка вкъщи.
• Определят се говорители на всеки екип
или група
• Избират се водещи (говорители) за представянето.
• Класната стая се подрежда по подходящ начин, украсява се с карти, постери и др., изработени през годината.
Този час може да премине под формата на представяне на географски
проект или избрани задачи от портфолиото по
география.

• Обсъждането протича в рамките на обявено време.
• Говорителите обявяват поредността на
представянето на всеки екип.
• Участниците се изслушват, без да се прекъсват.
• Всички от класа могат да допълват и поставят въпроси.

Географски проект на …
ученик от 6 клас
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УРОК ЗА ГОДИШЕН КОНТРОЛ
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1. Къде се намират обектите?
Срещу всеки от тях напишете инициалите на континентите ЮА (Южна Америка), СА (Северна Америка), А (Азия), Ав. (Австралия) и О (Океания)
Континент

се

пиш

е

Обекти
Хималаи
Кордилери
Тибетско плато
Арабски полуостров
р. Мисисипи
р. Яндзъ
п-в Кейп Йорк
р. Мъри
пустиня Атакама
Индо-Гангска низина

не

не
с

еп
иш
е

Континент
СА

Ту к

Обекти
о. Гренландия
Карибско море
р. Ганг
Мексикански залив
Голям бариерен риф
Берингов проток
Бразилска планинска земя
р. Ориноко
Лаплатска низина
Пустиня Виктория

2. Открийте грешката и я поправете.
Находища на:
а) въглища има в Голямата китайска равнина
б) нефт има в Мексиканския залив
в) селитрата има в Големия Артезиански басейн г) желязна руда има на п-в Индостан
3. Опишете или анализирайте в тетрадките си всяко от изображенията.
Кордилери

Скалисти
планини

Големи
равнини

Апалачи

Мисисипска
низина

4000 м
3000 м
2000 м
1000 м
0м

4224 км

р. Ганг
40
% от оттока

Цели на урока (очаквани резултати)
1.Установява резултатите от обучението по
География и икономика в края на VI клас 2.Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на
резултатите.
Мотивиране
КАКВО – писмен тестов контрол
Вариант 1 – Тестът в учебника включва 6 задачи: 1 (№ 1) – за съотнасяне; 1 (№ 2) – със структуриран изборен отговор (1 ВО от 4): открива грешка и коригира; 1 (№ 3) – със свободен разширен
отговор; 3 № 4, 5, 6) – със свободен къс отговор,
ЗАЩО – виж целта
КАК – От Книгата за учителя може да се използват: 2.1) БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ – може
да се размножи за всеки ученик; 2.2) ЕТАЛОНА
НА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ и 2.3) СКАЛАТА ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ.
30 мин. – самостоятелна работа с учебника и
БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ. Ако учителят реши да
създаде условия за САМОПРОВЕРКА и САМООЦЕНЯВАНЕ може да използва ЕТАЛОНА НА
ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ и СКАЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ .

ТУК НЕ СЕ ПИШЕ

Стр. 118 – 119 от учебника

Какво знаете за континентите
и океаните на Земята

Урок
за контрол

Тук

Какво знаете за континентите и
океаните на Земята

БУЕНОС АЙРЕС
34° 35´ ю. ш., 58° 23´ з. д. н.в. 24 м;
ср.год.T 16,8°C ср.год. кол. валежи 1040 мм

80

15

60

10

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

5

месеци

0

Тук не се пише

.........................................................................................

валежи
мм
120
100

20

20

0

118

t °C
25

40
20
Я Ф

М

А М

Ю Ю

А С

Тук не се пише

О

Н Д

0

.........................................................................................

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ
1.
Обекти

Континент

Обекти

о. Гренландия

Хималаи

Карибско море

Кордилери

р. Ганг

Тибетско плато

Мексикански залив

Арабски полуостров

Голям коралов риф

р. Мисисипи

Берингов проток

р. Яндзъ

Бразилска планинска земя

п-в Кейп Йорк

р. Ориноко

р. Мъри

Лаплатска низина пустиня

Атакама

Пустиня Виктория

Индо-Гангска низина

Континент

2. а б в г
3. а)
б)
в)
4. а)

в

; б)

в

;

в)

в

; г)

в

;

5. а)

б)

;

в)

г)

;

6.
Южна Америка

Северна Америка

Азия

Австралия

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ/САМООЦЕНЯВАНЕ
Всеки верен отговор носи 1 точка Всички верни отговори в годишния контрол са 44. Максимален брой т. 44
ОЦЕНКА
% на посочени
верни отговори
Брой точки

Отличен 6

Много добър 5

Добър 4

Среден 3

Слаб 2

100 – 82%

81 – 65%

64 – 49%

48 – 31%

Под 30%

44 – 36

35 – 29

28 – 22

21 – 14

Под 13
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рамкови учебни планове (хорариум на обучението по география и икономика)
В Раздел А – задължителни учебни часове Учебният предмет География и икономика има годишния
брой учебни часове както следва:
ЕТАП

Прогимназиален етап

КЛАС

5 6 7. кл

Общо
часове

Приложение № 1. Рамков учебен план за
общо образование за основната степен на
образование
БРОЙ ЧАСОВЕ

51 51 72

174

Приложение № 15 Рамков учебен план за общо
образование във вечерна форма на обучение

51 51 54

156

Приложение № 9. Рамков учебен план за общо
и за професионално образование в училища по
изкуствата

51 51 72

174

Гимназиален етап
8 9 10.кл

Общо
часове

36 36 90

162

36 36 90

162

Приложение № 10. Рамков учебен план
за общо и за професионално образование в
спортните училища
Приложение № 11. Рамков учебен план
за общо и за профилирано образование в
училища по културата
Приложение № 12. Рамков учебен план
за общо и за професионално образование в
училища в местата за лишаване от свобода
Приложение № 5.. Рамков учебен план
за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език
Приложение № 6. Рамков учебен план
за професионално образование с разширено изучаване на чужд език
Приложение № 7. Рамков учебен план
за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на
чужд език
Приложение № 8.Рамков учебен план за професионално образование без
интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Приложение № 16. Рамков учебен план за профилирано образование във
вечерна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд
език
Приложение №17 Рамков учебен план за професионално образование във
вечерна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд
език
Приложение № 13. Рамков учебен план за профилирано образование в
духовните училища
Приложение № 14. Рамков учебен план за професионално образование в
духовните училища
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4. стимулира взаимодействие между участниците в учебния процес;

3. включва с образователна цел различни медийни формати, като 3D,
изображения, аудиофайлове, интерактивни анимации и др които не са в печатното
издание

2. допринася за активиране и мотивиране на учениците;

1. съответства на теми и на очакваните резултати към тях от учебна програма;

Съдържанието на електронния вариант на учебник отговаря на изискванията:

Съдържанието на учебника отговаря напълно на учебната програма по отношение
на учебно съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати теми, нови
понятия)...

не съдържат текстове, които допускат дискриминация

не съдържат елементи на търговска реклама

насърчават мисленето

насърчават самостоятелността

съобразени са с възрастовите характеристики на ... учениците

Учебният комплект включва учебник и учебни помагала, ... в единна система:

за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен
стандарт

● подпомага цялостното му обучение по география

● е за самостоятелно учене на ученика и

Учебникът е дидактическо средство, което

МОИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДА ИЗПОЛЗВАМ УЧЕБНИКА:
ОСОБЕНОСТИ НА УЧЕБНИКА според НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г.

Мога и
Знам и
правя в
приемам
урока

Разпознавам тези особености
в учебник с код:
1
2
3
4
5
6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ИЗБОР НА УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ (Чл. 61. от Наредба 6)
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Пояснителният текст без излишна информация обяснява основните нови понятия

− възможности за самооценяване на постиженията на учениците

− възможности за вътрешнопредметни и междупредметни връзки

− възможности за самостоятелно учене, критическо мислене и творческа дейност;

− условия за толерантно отношение към различието;

− улесняване на самостоятелното търсене на информация от различни източници;

− формиране на ключовите компетентности и възможности за практическото им
прилагане;

− балансирана информация в уроци за нови знания, за упражнения, за обобщение, за
преговор

− системно и ясно въвеждане на понятията - новите са изградени на основата на
познатото;

− ясно подчертани връзки между сродни теми и понятия;

− актуализиране на усвоени знания и умения

Основният текст осигурява последователност и приемственост в съдържанието
чрез:

са съобразени с възрастовите характеристики на учениците по трудност

са с актуална и точна информация

Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника:

Електронното издание е създадено на основата на познати модели за навигация
и е лесно за използване от учениците без допълнителни инструкции.

6. дава възможност за самооценяване на постиженията на учениците.

5. подпомага използване различни методически решения и учене чрез
практика;

МОИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДА ИЗПОЛЗВАМ УЧЕБНИКА:
ОСОБЕНОСТИ НА УЧЕБНИКА според НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г.

Мога и
Знам и
правя в
приемам
урока

Разпознавам тези особености
в учебник с код:
1
2
3
4
5
6
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6. дава възможност за максимално използване на книжовния български език
като инструмент за усвояване на географски знания и умения

5. подпомага учениците да разбират и осмислят съдържанието;

4. осигурява последователност и единност в употребата на термини и символи;

3. използва се географската терминология, като се основава на усвоени знания;

2. съобразен е с възрастовите особености на 12-годишни ученици;

1. съответства на книжовните езикови норми на българския език;

Езикът на учебника отговаря на следните изисквания:

9. предлага дейности и задачи, които съответстват на различни стилове на учене

8. апаратът за ориентиране - съдържание, шрифтове, цветове – е разбираем за
учениците;

7. има справочен апарат - например: речници, указатели, таблици, символи и др.,

6. допълнителните текстове са целесъобразни по отношение на учебното
съдържание, на възрастовите характеристики и на спецификата на учебния предмет;

5. осигурява баланс между текст и илюстративен материал;

4. има апарат за организиране на усвояването: задачи с различна степен на
трудност; задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа;
систематизиращи и обобщаващи таблици, тестове и др.;

3. откроява ясно темите за нови знания и новите понятия;

2. представя съдържанието в логическа последователност;

1. темите за нови знания в учебника са последователни както в учебната
програма;

Структурирането на учебника отговаря на изискванията:

МОИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДА ИЗПОЛЗВАМ УЧЕБНИКА:
ОСОБЕНОСТИ НА УЧЕБНИКА според НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г.

Мога и
Знам и
правя в
приемам
урока

Разпознавам тези особености
в учебник с код:
1
2
3
4
5
6
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II. Педагогическа
компетентност

1. Планиране на урок или на педагогическа ситуация
1.1. Познава държавните образователни стандарти (учебния план, общообразователната подготовка, профилираната подготовка, професионална подготовка и/или предучилищно образование) и учебната програма по преподавания
предмет или програмната система (за предучилищното образование) и планира дейността си, свързана с обучението, като
разработва годишно тематично разпределение
1.2. Умее да дефинира ясни образователни цели, планира подходи и техники за учене и мотивиране на децата/учениците,
за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и прогнозира очакваните резултати
1.3. Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и
за подкрепа
1.4. Притежава знания и умения за работа с деца или ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания или с изявени дарби
1.5. Познава и планира използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество
за постигане на по-добри резултати

I. Академична компе- 1. Първоначална професионална подготовка (педагогическа, психологическа, методическа, специално-предметтентност
на подготовка)
1.1. Притежава теоретични знания по предмета, който преподава, и в областта на педагогиката, психологията, методиката
и специалните учебни предмети, включително свързани с най-новите постижения и следи развитието му
1.2. Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава
1.3. Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности
1.4. Познава и прилага книжовните езикови норми на съвременния български език
1.5. Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени възможности
1.6. Познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и
приложението им в образователния процес
1.7. Познава техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно
мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници
2. Умения за учене през целия живот
2.1. Има положително отношение към личностното си развитие и професионално усъвършенстване и активно
участва в квалификационни и информационни форуми, представя добри и иновативни практики и споделя наученото с
колегите си
2.2. Умее да оценява собственото си професионално развитие, преценява необходимостта от повишаване на квалификацията, като чрез обучение в различни квалификационни форми целенасочено надгражда академичната си подготовка
2.3. Проявява положително отношение към вътрешноинституционална квалификация, като участва в планираните форми
и в дейности по проекти и програми

Компетентности

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Професионален профил на УЧИТЕЛ (НАРЕДБА № 12 Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т. 1)
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2. Организиране и ръководене на образователния процес2.1. Отчита конкретните особености на децата/учениците в
групата/класа – възрастови, когнитивни, емоционални и т.н.
2.2. Познава възможностите и умее да подбира и прилага ефективни, иновативни методи и използва подходящи средства
и материали (в т.ч. учебници, учебни помагала, познавателни книжки, учебни и дидактически материали и други източници на информация, включително създадени от самия него) за самоподготовката и при реализиране на възпитателната
дейност
2.3. Осигурява на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо
мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да
подобрят резултатите си
2.4. Умее да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си, да подпомага и мотивира децата/
учениците за формиране на дигитални умения
2.5. Насърчава усвояването на знания и на ключовите компетентности по съответния учебен предмет, формира и развива
в децата/учениците умения за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения,
съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично, самокритично и конструктивно мислене
2.6. Насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за
самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност
за собствените действия, за критично и креативно мислене, за умения за саморефлексия и др.
2.7. Съдейства за възпитанието и максималното развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете/ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси, мотивира ги да се чувстват ценени и ги прави активни участници
в процеса на образованието
2.8. Спазва книжовните езикови норми на българския език в процеса на обучение, възпитание и социализация на децата и
учениците и контролира спазването на изискванията към устната и писмената реч
2.9. Осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като
оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им
2.10. Познава и прилага изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд и осигурява на децата/учениците сигурна и безопасна среда, вкючително и за работата в интернет среда
2.11. Владее техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците
3. Оценяване на напредъка на децата/учениците
3.1. Познава държавните образователни стандарти за оценяване на резултатите от обучението на учениците и за предучилищното образование и умело разработва и прилага ефективен инструментариум за проверка и оценка (диагностика) на
постигнатите резултати на децата/учениците, за определяне на достигнатото равнище на усвояване на знания и формиране на умения от всяко дете или ученик
3.2. Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците и да определя критерии и показатели за оценяване на знанията и уменията на
учениците, с които запознава както класа/групата, така и отделния ученик/дете
3.3. Притежава умения и осигурява обективна и навременна информация за индивидуалното развитие и за за тях и определя мерки за допълнителна подкрепа, консултиране и коригиране, като използва конструктивно обратната връзка за
подобряване на преподавателската си работа
3.4. Изгражда умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване
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4. Управление на процесите в отделни групи или паралелки от класове
4.1. Притежава умения да организира, координира и контролира дейностите по време на преподаването, поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата, цели постигане на планираните резултати, работи с всички
групи (изявени и напреднали, с обучителни трудности, с постигнатите резултати от детето/ученика, информира родителите пропуски и др.), обобщава постигнатите резултати
4.2. Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и
формира гражданска позиция
4.3. Познава и прилага конструктивни подходи на сътрудничество, за насочване на учениците към автономия в ученето
чрез придобиване на ключови умения, а не механично запаметяване
4.4. Проявява отношение към специфичните потребности на деца/ученици, прилага диференциран подход за обучение
с цел подпомагане на ефективното учене4.5. Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция на деца/ученици със затруднения, като инициира и организира различни форми на взаимодействие,
изгражда взаимоотношения, основани на взаимно доверие и уважение
4.6. Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани
към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство
4.7. Познава причините и факторите за агресивно, асоциално и антисоциално поведение и прилага начините за противодействие и реагиране при всяка специфична ситуация
4.8. Формира положително отношение за опазване на материално-техническата база и възпитава децата и учениците в
отговорност
4.9. Притежава умения на организатор и ръководител в групата или класа и подкрепя разработването на правила за вътрешен ред и насърчава спазването им
4.10. Насърчава участието на учениците във формите на ученическото самоуправление да участват в обсъждането при
решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план
1. Умения за работа в екип
1.1. Умее да партнира с други педагогически специалисти и активно участва в дейности, свързани с разработването на
стратегията за развитие на институцията, в актуализирането Ӝ и в изпълнението на конкретни дейности и задачи
1.2. Създава и поддържа ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите и подкрепя ръководния
екип на институцията, като участва активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др.
1.3. Осъществява методическа и организационна подкрепа на новоназначени учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
1.4. Взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване на равни образователни възможности при интеграцията на деца/ученици
1.5. Умее да поема допълнителни отговорности, свързани с вземане на решение в условията на повишена училищна автономия
1.6. Проявява положително отношение към политиките и практиките на институцията, участва в извънкласни и извънучилищни мероприятия и се включва в реализирането на културни и социални дейности
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2. Умения за работа с родители и други заинтересовани страни
2.1. Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за
положително въздействие върху децата и учениците и за утвърждаване авторитета на институцията
2.2. Умее и привлича родителите в организирането и реализирането на дейности и проекти на институцията
2.3. Подкрепя и поощрява усилията на родителите на деца и ученици със специални образователни потребности, с обучителни трудности или в неравностойно положение за справяне с различни социални проблеми – изолацията, бедността и
др.
2.4. Организира и провежда родителски срещи, предоставя на родителите навременна, вярна и конструктивна информация
за резултатите на децата/учениците по отношение на успеваемост и напредък, области на подобрение, отсъствия, участие
в дейности, като зачита достойнството на всяко дете/ученик
2.5. Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации при изпълнение на
съвместни инициативи и проекти в рамките на повишената училищна автономност
2.6. Комуникацията с родителите и другите заинтересовани страни се осъществява на български език

III. Комуникативна
компетентност

IV. Административна 1. Познава, разбира и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, държавкомпетентност
ните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите
2. Познава и прилага ДОС за информацията и документите на институцията, реда и сроковете за приемане, създаване,
водене, отчитане и унищожаването Ӝ
3. Познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение
4. Познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познава правата на
човека и детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на деца/ученици
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Професионално портфолио на учителя.
Примерната структура на педагогическо портфолио е разработена на основание на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.
ТИТУЛ на ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ПОРТФОЛИО
име на притежателя, училище, населено място
Основни структурни компоненти:

СЪДЪРЖАНИЕ
І. ФИЛОСОФИЯТА НА УЧИТЕЛЯ за ролята му (основните убеждения, ценности, цели, основни функции на учителя/възпитателя)
ІІ. Резюме (най-важни моменти от ПРОФЕСИОНАЛНАТА БИОГРАФИЯ);
Примери за съдържание на частта: дипломи, удостоверения сертификати,др.
● Дейности, свързани с професионален растеж
● Препоръки
● Саморефлексия и оценка
III. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ в основните области на дейността на учителя/
възпитателя;
● Примери и доказателства за утвърдени успешни учителски и възпитателски практики
Примери за съдържание на частта Артефакти:
● Планове на уроци
● Обобщаващи цели и подходи за постигането им
● Използвани ресурси, различни от учебниците
● Ученически работи и продукти от дейността им
● Примери и доказателства за работа с колеги, родители и общественост
● Протоколи/оценки от наблюдения от пом. директор, РУО експерт, колеги и др.
● Доказателства, свързани с използвани инструменти за оценяване
● Снимков и графичен материал, отразяващ дейността на учителя
● Саморефлексия на учителя
● Оценка от други лица
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