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Уважаеми колеги,

С курса по география и икономика в 8. клас продължава географското обра-
зование на учениците в гимназиaлния етап. Този учебен материал има основно 
значение за всички останали курсове на обучение – 9., 10. клас на задължителната 
подготoвка и 11. и 12. клас на профилираната подготовка. 

За изучаването на този материал има, както традиции и опит, така и нови по-
ложения, продиктувани от новата учебна програма, утвърдена в контекста на 
изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование на МОН, 
обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.

Първата част на книгата представя кратки теоретични постановки, ориентира-
ни към структурата, водещите идеи на учебника и процеса на обучение. Втората 
част съдържа примерни методически варианти за разработване на отделни уроци 
и примерни тестове.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В 8. КЛАС

Моделът за обучение по география и икономика в 8. клас е разработен и пред-
ставен в учебния комплект – учебник, е-учебник, книга за учителя, и е съобразен 
с мястото на курса по география и икономика в 8. клас в системата на географ-
ското образование в средното училище. Мястото на курса се очертава от Закона за 
предучилищното и училищното образование и поднормативните документи, кур-
сът география и икономика в 8. клас се изучава в първия клас на гимназиалната 
образователна степен или в 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд 
език, осъществява се в задължителни учебни часове в общообразователната под-
готовка (таблица 1).

Таблица 1

Степен Етап Клас Вид подготовка Групи
учебни часове1

Основна Начален 1 – 4

Прогимназиален 5 – 7
общообразователна 
разширена
профилирана
допълнителна 

задължителни 
избираеми

факултативни
Средна Първи гимназиален 8 – 10

Втори гимназиален 11 – 12

Стратегическият модел съдържа отговорите на три важни за географско-
то образование въпроси:

 ● Каква е целта на обучението по география и икономика в VІІІ клас?
 ● Какви са пътищата за постигане на целта? Това са атрибутите на обуче-
нието: съдържанието на курса „География на природата“ (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 три групи: нормативни 
(Закон за предучилищното и училищното образование; ДОС, включително за 
учебния план; учебна програма); информационно-методологични (учебник, 
книга за учителя, е-учебник) и човешки (учителят със своята професионална 
компетентност).

Главната цел на обучението по география в 8. клас е насочено към придоби-
ване на ключови компетентности чрез овладяване нa знания, умения и отношения, 
свързани с природата на Земята, природноресурсния Ӝ потенциал и устойчивото 
развитие на географското пространство. В този клас продължава формирането на 
географската култура на учeниците. Тя може да се конкретизира в три подцели. 
1. Да се развива географска грамотност, като се усвоят система от общи поня-
тия и планетарни закономерности за природата на Земята и свързаните с тях 
умения, ученикът да може да: формулира и да отговаря на географски въпроси, 

1 В структурата на учебния план според Чл. 2. (2) от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г.
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да анализира, характеризира, сравнява, обобщава географска информация и да 
прави прогнози за отделни процеси и явления в природата и обществото. 2. Да 
се формира географска компетентност за оценяване и формулиране на проблеми и 
за вземане на решения за състоянието на планетата и нейната природа; за разумно 
взаимодействие с географската среда и успешно поведение в различни ситуа-
ции, включително на природни бедствия, аварии и катастрофи. 3. Да се разви-
ва ценностна ориентация – интерес към географията на природата, която става 
мотив и критерий за разбиране и разумна дейност в географското пространство. 
(Виж учебна програма, табл. 1.)

Очаквани резултати от обучението за постигане 
на общообразователна подготовка в края на класа

Таблица 1
Области на 

компетентности Знания, умения и отношения

Планетата Земя
Доказва с примери кълбовидната форма и движенията на 
Земята. Прави изводи за влиянието на формата на Земята 
и движенията Ӝ върху протичащите явления и процеси в 
природата и живота на човека.

География на природата
Характеризира геосферите и природните комплекси. 
Оценява природноресурсния потенциал на Земята. 
Дефинира идеята за устойчиво развитие и обяснява 
глобални проблеми.

Географска информация
Идентифицира и локализира географски обекти по карта.
Интерпретира географска информация от различни 
източници.
Представя географска информация в различни форми.

І. Структура на учебника
Учебникът е структуриран на базата на изискванията на програмата за разпре-

деление на видовете уроци, както следва:
За нови знания 61%  22 урока
За упражнения (дейности) 17%  6 урока
За преговор 6%  2 урока
За обобщение 5%  2 урока
За контролни работи 11%  4 урока

В модела са проектирани следните подходи и идеи на авторите:
1. Традиционно разработване на курса по обща физическа география. Темите 

са представени в логична последователност от Земята като планета до планетар-
ните природни комплекси и до глобалните проблеми на съвремеността, свързани 
с природата на Земята.

2. Иновативност по отношение на организиране и поднасяне на учебния ма-
териал.

– подреждане на уроците на 4 стр. с помощта на няколко водещи рубрики:
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Какво ще научите, е рубрика, разположена на първа страница от всеки урок. 
Съдържа очакваните резултати, методически е ориентирана към конкретните цели 
на урока.

Стратегия за учене – тази рубрика е иновационна идея в този учебник.
Важно е учителите да знаят, че чрез нея се осъществяват много важни моменти 

по отношение на постигане на целите и очакваните резултати на базата на гео-
графска грамотност (фундаментални знания и умения), географска компетент-
ност (способност да се оценяват географски обекти, процеси и т.н. и да се вземат 
решения) и модели на поведение в географското пространство. Рубриката пред-
лага конкретни насоки и съвети как успешно да се учи – да се разбере и осмисли 
учебното съдържание не само в теоретичен, но и в практико-приложен план. Като 
цяло може да се каже, че рубриката е точен отговор на изискванията за формиране 
на функционална грамотност у учениците, защото предлага конкретни насоки за 
работа с текст – подреждане, групиране по признаци, селектиране на най-важното, 
извеждане на понятия и т.н., работа с таблици, схеми и др.

Географски преглед е рубрика разположена на четвърта страница от всеки 
урок за нови знания. Съдържа две подрубрики: Най-важното в урока и Прове-
рете какво научихте.

В Най-важното в урока са представени основни моменти от урока, които съ-
държат новите понятия и отговарят точно на очакваните резултати от обучението 
по темата. Рубриката би могла да бъде много полезна за организиране на урочното 
обобщение по всяка тема и съответно въвеждащ елемент в новия урок (за припом-
няне на знания от изучен материал). В методически план текстовете от рубриката 
биха могли да се използват още и като основа за формулиране на дискусионни 
въпроси, за провеждане на беседи, доказване и отхвърляне на твърдения и т.н.

В рубриката Проверете какво научихте са представени задачи, организирани 
в следните групи:

 ● Използвайте изучените понятия
 ● Проверете дали сте разбрали основните идеи в урока
 ● Работа с изображение
 ● Упражнете математическите си умения
 ● Критично мислене

Задачите са организирани на базата на компетентностния подход и смислово 
дават възможност на учителя да проверява: формирани знания и умения на ниво 
знаене, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка, както и ключови компе-
тентности, заложени в програмата към съответните теми. Задачите са подходя-
щи за индивидуална и групова, проектна и домашна работа.

От всичко казано дотук, в теоретичен план следва: В този клас продължава 
формиране на уменията – четивна грамотност, научна грамотност, кри-
тично мислене. Те съответстват на спецификата на целите на курса, развитието 
на модели на поведение при изпълнение на съответните дейности, проектирани 
в учебника в края на всеки урок за нови знания, някои от задачите в уроците за 
дейност, обобщение и преговор. Тези дейности са своеобразно продължение на 
идеите, заложени в досега издадените учебници на ИК „Анубис“ по география и 
икономика и подробно описани в книгите за учителя към тях. Част от стратегиче-
ския модел на учебника е тези умения да се представят като същност и технология 
на базата на конкретни задачи.



8

 ● 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).

 ● 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)

 ● Критичното мислене е умение, при което ученикът стъпва на информация, 
задава въпроси с цел решаване на проблем, привежда аргументи и ги обсъж-
да – и на тази база формира собствено мнение.

Проектиране на Уменията на 21 век чрез обучението по география и икономи-
ка в 8. клас е показано в таблица 2.

Таблица 2

Видове задачи в рубриката „Какво научихте“ Брой
задачи

Използвайте изучените понятия 21
Проверете дали сте разбрали основните идеи в урока 22
Работа с изображение
– анализ
– изработване на графично изображение по данни

16

Упражнете математическите си умения 5
Критично мислене 22
ОБЩО 86

Представянето на учебното съдържание в учебника се основава на изисква-
нията на програмата по география и икономика за 8. клас на МОН. В тази връзка 
учебникът се явява основен учебно-методически ресурс – синтез от норматив-
ните изисквания от една страна и идеите на авторите от друга. В процеса на обу-
чение учебникът ще има голяма честота на използване. Ето защо в него са разра-
ботени всички видове уроци – за нови знания, практически дейности, преговор, 
обобщение и контрол (при спазен брой и процентно съотношение, изисквани от 
програмата, стр. 11). Разработването на тези уроци е своеобразно продължение на 
стратегиите за изграждане на учебно съдържание от 5., 6. и 7. клас.

От казаното по-горе, а и от приложените разработки на уроци е ясно, че учеб-
никът ще продължи да изпълнява и всички задачи. Дидактическите задачи в уро-
ка – за мотивиране, организиране на хода, за контрол, самоконтрол, работа 
по проект, както и за разработване на ученическо и учителско портфолио. Ето 
защо с най-голям относителен дял в структурата на учебника е текстът (основен 
и допълнителен). Основният текст е носител на урочната статия и е изграден на 
базата на няколко принципа: научност, достъпност, оптимален обем, съобразен е с 
възрастта на учениците и изискванията на Наредба 6 на МОН, програмата и ДОС 
за обучение по география и икономика. Постигането на очакваните резултати от 
обучението предполага работа основно с урочната статия. Текстът е структуриран 
в съответствие с логиката на изграждане на научното знание, поради което са при-
ложени различни графични подходи – цветно обозначени нови понятия, а важни 
думи, понятия и изрази са курсивирани.
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Допълнителният текст е представен основно под илюстрациите и има обяс-
нителен, пояснителен и допълнителен характер. На много места в уроците той е и 
под формата на задачи към илюстрациите.

В учебника са представени над 200 илюстрации – карти, схеми, снимки, гра-
фики. Те са адаптирани за целите на този курс и съдържат основна и допълнителна 
визуална и фактологична информация. Методически, голяма част от тях, имат во-
дещо значение и подкрепят изцяло процеса на учене.

ІІ. Процесът на обучение в 8. клас (или в 9. клас при обучението с интензивно 
изучаване на чужд език) предполага много добра предварителна подготовка и плани-
ране на учебните дейности от страна на учителя. Материалът дава възможности за 
прилагане на различни методи и подходи на работа, традиционни и иновативни. Те 
се прилагат в зависимост от особеностите на локалната среда и вида на училището.

В образователния процес се акцентира на широко използване на усвоените 
вече знания и умения от 5., 6. и 7. клас – мотивиране на темите при използване на 
по-горе представените елементи от структурата на учебника, прилагане на про-
блемен, игрови и дейностен подход. Уроците за практическа работа, например, са 
конструирани изцяло на базата на интерактивен подход на работа, в който преоб-
ладават проблемни въпроси, игри и симулации. В тях учениците могат да работят 
индивидуално и групово, с различни източници на информация и да представят по 
избран от тях начин решените задачи или отговори на различни въпроси.

Широко е застъпена възможността за контрол от страна на учителя. Процесът 
на контрол и оценяване може да се прояви в различен контекст на дейност и в раз-
личен формат – възпроизвеждане, прилагане на знания, представяне на собствено 
мнение, критично мислене, вземане на решения в различни ситуации, участия в 
екипна и групова работа и др., както и на самоконтрол и самооценка от страна 
самите учениците.

Като цяло успешната работа в този клас изисква следното:
 ● познаване на много добро равнище, изучения вече материал, в прогимна-
зиалния етап, който осигурява основата на емпирично ниво, водещи плане-
тарни закономерности, процеси и явления и единични понятия (География на 
континентите)

 ● откриване на общите и специфичните идеи в отделните уроци с цел прилагане 
на ефективни методи и подходи за обучение в началото на гимназиалния етап

 ● разработване на модел на обучение, ориентиран към постигане на ключовите 
компетентности, заложени в програмата

 ● използване и прилагане на информационни технологии по време на часовете, 
като възможност за осъществяване на междупредметни връзки, работа с раз-
лични информационни източници и среди (електронна платформа, дигитални 
мрежи, и др.)

 ● прилагане на различни форми за осъществяване на контрол и оценка на по-
стиженията на учениците

 ● стимулиране на работата на учениците индивидуално, в група, както и изпъл-
нението на проектни задачи.

Според Закона за предучилищното и училищното образование и поднорматив-
ните документи, курсът география и икономика в 8. клас се изучава в първия клас 
на гимназиалната образователна степен или като първа част в 9. клас при обучение 
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с интензивно изучаване на чужд език, осъществява се в задължителни учебни ча-
сове на общообразователната подготовка (таблица 3).

Таблица 3

Степен Етап Клас Вид подготовка Групи
учебни часове2

Основна Начален 1 – 4

Прогимназиален 5 – 7
общообразователна 
разширена
профилирана
допълнителна 

задължителни 
избираеми

факултативни
Средна Първи гимназиален 8 – 10

Втори гимназиален 11 – 12

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

Училище   Град 

 Утвърдил
 Директор: 
  (име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

УЧЕБНА /  ГОДИНА

За нови знания НЗ 22 броя 61%

За упражнения (дейности) Д 6 броя 17%

За преговор П 2 броя 6%

За обобщение О 2 броя 5%

За контролни работи К 4 броя 11%

 Изготвил: 
  (име и фамилия)
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№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред1 

***

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица 

за2

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

1
Земята, континентите 
и океаните – начален 
преговор

НП Обяснява някои особености на 
Земята като планета и последиците 
от движенията и. 
Работи с географска карта и 
различни графични материали. 
Прави характеристика на различни 
географски обекти като континент и 
природна зона

2 Какво знаете в 
началото на осми 
клас –входно ниво

ВК Установяване на нивата на знания 
по география и икономика от 5., 6. и 
7. клас.

3 1. Тема Планетата 
Земя
Форма и размери на 
Земята

НЗ Доказва с примери кълбовидната 
форма на Земята.
Описва по схема размерите на 
Земята (площ, дължина на полярния 
и екваториалния радиус, обиколка 
на
Екватора).
Прави изводи за влиянието на 
формата на Земята върху живота на 
нея.

4 Движения на Земята. НЗ Доказва с примери движението на 
Земята около оста Ӝ.
Прави изводи за последиците от 
движението на Земята
около оста Ӝ.
Прави изводи за последиците от 
движението на Земята
около Слънцето и от наклона на 
земната ос за живота на Земята. 

5 Планетата Земя – 
форма и размери. 
Последици за 
природните процеси 
и живота на хората

Д Прави изводи за формата и 
последиците от движението на 
Земята, за природните процеси и 
живота на хората на нея.
Попълва таблица и изработва 
графика за продължителността 
на деня в различните географски 
ширини.
Изчислява местното време в 
различни точки на света.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми Заб.

(7) (8) (9)
Използва въведени в 
5., 6., и 7. клас понятия; 
разбира многообразието и 
неповторимостта на природната 
среда. Осъзнава необходимостта 
от опазване и съхраняване на 
природното разнообразие.

Решаване на различни по форма 
и отговори тестови задачи

Писмено, общо класно 
изпитване 
Оценки от входното ниво 

елипсоид;
геоид

Работи с текста и илюстрациите 
в учебника. Изработва (чертае) 
схема за мястото на Земята в 
Слънчевата система.

Текущи оценки от 
индивидуално устно 
изпитване и от работа в 
час

местно време;
часови зони;
линия на смяна на 
датата

Прави изводи за движенията 
на Земята. Изпълнява задачи, 
свързани с търсене, развива 
техниката на четене и писмена 
култура. Определя местното 
време. Изчислява местното време 
в различните часови зони.

Текущи оценки от устни, 
писмени, практически и 
устни изпитвания или от 
изпълнение на домашни 
работи или работа, група

Земята като 
система

Пресмята и попълва таблица за 
продължителността на деня в 
различните географски ширини. 
Изработва/чертае/ графика за 
продължителността на деня в 
различните географски ширини. 
Изпълнява задачи, свързани с 
изчисляване на местното време в 
различни точки на света.

Оценки от практическа 
работа, текуща
работа в час, работа 
по групи, проекти, 
презентации и др.
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№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред1 

***

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица 

за2

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)
6 2. Тема География на 

природата
Геосферен строеж на 
системата Земя

НЗ Характеризира геосферния строеж 
на системата Земя.
Дава примери за взаимовръзки 
между атмосфера, литосфера, 
хидросфера, педосфера, биосфера.
Чертае модел на системата Земя.
Оценява значението на 
взаимовръзките в системата Земя.

7 Атмосфера – състав 
и строеж

НЗ Описва състава на атмосферния 
въздух.
Описва вертикалния строеж на 
земната атмосфера – тропосфера, 
стратосфера, мезосфера, 
термосфера, екзосфера.
Оценява значението на състава и 
строежа на атмосферата за живота 
на Земята.
Дава примери за въздействието 
на човека върху състоянието на 
атмосферата.

8 Топлинен режим в 
атмосферата

НЗ Обяснява нагряването и изстиването 
на въздуха.
Обяснява по схема слънчевата 
радиация – пряка, разсеяна, отразена 
и сумарна.
Обяснява влиянието на географската 
ширина и вида на постилащата 
повърхнина върху топлинния 
режим.
Обяснява изменението на 
температурата във височина.
Обяснява разпределението на 
слънчевата радиация по карта.

9 Геосфери на Земята Д Прави изводи за взаимодействията 
между геосистемите.
Обяснява промените на въздуха 
в географска ширина и надморска 
височина.
Изчислява вертикален температурен 
градиент и представя промяната му 
чрез графично изображение.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми Заб.

(7) (8) (9)
Природен риск Описва геосферния строеж на 

Земята. Работи с текст и схеми 
от учебника. Изработва схеми. 
Изказва обобщени изводи.

Текущи оценки от устни, 
писмени изпитвания и от 
практически дейности

Познава основните понятия 
и закономерности. Работи с 
текста и схемите в учебника. 
Прави изводи за значението 
на атмосферата за живота на 
Земята. Посочва примери. 
Осъзнава необходимостта от 
опазване на околната среда.

Текущи оценки от устни, 
писмени, практически 
дейности, индивидуална 
работа със задачи от 
рубриката географски 
преглед

излъчване 
от земната 
повърхност;
радиационен 
баланс;
вертикален 
температурен 
градиент, изотерми

Обяснява понятията. 
Изяснява основни географски 
закономерности. Анализира 
и характеризира географски 
процеси и основни 
закономерности с помощта на 
географската карта.

Текущи оценки от устни, 
от писмени, от 
практически изпитвания 
или от изпълнение на 
домашни работи или 
работа по групи 

Прави изводи за 
взаимодействието между 
геосферите. В таблица 
описва примерите за това 
взаимодействие. Показва бързина 
и точност при представяне на 
географските понятия чрез 
географска игра. Изчислява 
вертикален температурен 
градиент по конкретен пример

Оценки от практическа 
работа, текуща работа в 
час, в групи и др. 
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№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред1 

***

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица 

за2

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)
10 Изпарение, 

влажност и валежи
НЗ Обяснява факторите, от които 

зависи изпарението.
Знае какво е влажност.
Разграничава видове облаци 
(перести, слоести, кълбести) 
и валежи (според мястото на 
образуване, агрегатното състояние и 
начина на изваляване).
Обяснява разпределението на 
валежите по карта.
Обяснява влиянието на 
неблагоприятни природни 
явления (поройни валежи, обилни 
снеговалежи, градушка, поледица) 
върху живота на човека и правилата 
за поведение при гръмотевична 
буря.

11 Обща атмосферна 
циркулация

НЗ Изработва схема на общата 
атмосферна циркулация.
Разграничава видове въздушни 
маси.
Обяснява топъл и студен фронт 
(вкл. по схема) – образуване и 
време.

12 Циклони и 
антициклони

НЗ Сравнява циклона и антициклона и 
времето в тях.
Чете синоптична карта.
Изработва елементарна прогноза на 
времето.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми Заб.

(7) (8) (9)
кондензационно 
ниво; кълбесто-
дъждовни и 
слоесто-дъждовни 
облаци; изохиети

Обяснява основни географски 
понятия и процеси. Работи 
с текста и фигурите от 
учебника. Разпознава обекти 
по изображение. Оценява 
значението на неблагоприятни 
природни явления за живота 
на хората. Усвоява правила за 
разумни действия при различни 
житейски ситуации.

Текущи оценки от 
устни, от писмени, от 
практически изпитвания 
или от изпълнение на 
домашни работи или 
работа по групи 

Работи с текст и схеми от 
учебника. Изработва схема. Чете 
тематична карта. Обяснява и 
сравнява атмосферни процеси и 
явления.

Текущи оценки от 
устни, от писмени, от 
практически изпитвания

Работи с текст и схеми от 
учебника. Изработва схема. Чете 
тематична карта. Обяснява и 
сравнява атмосферни процеси и 
явления. Изработва елементарна 
прогноза на времето.

Текущи оценки от 
устни, от писмени, от 
практически изпитвания 
или от изпълнение на 
домашни работи или 
работа по групи 
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№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред1 

***

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица 

за2

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)
13 Климатообразуващи 

фактори.
Климатични пояси и 
области

НЗ Обяснява климатообразуващата 
роля на радиационните, 
циркулационните и географските 
фактори.
Характеризира климатичните 
пояси и планинската област на 
Земята по карта и с климатограма 
(териториален обхват, климатични 
фактори, климатични елементи, 
стопанска оценка).
Представя информация за влиянието 
на човека върху климата в различни 
форми.

14 Климат Д Четe синоптична карта.
Прави елементарна прогноза на 
времето.
Анализира климатограма и прави 
изводи за типа климат.
Прилага получените знания на 
практика, като с помощта на 
снимков материал прави опит за 
визуализиране на видовете облаци. 

15 Хидросфера. 
Световен океан.
Свойства на 
океанската и 
морската вода

НЗ Познава свойствата разтворимост 
и топлоемкост на океанската и 
морската вода.
Обяснява хоризонталното 
разпределение на температурата и 
солеността на океанската и морската
вода по карта.
Оценява значението на свойствата 
на океанската и морската вода за 
климата на Земята и живота на 
човека.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми Заб.

(7) (8) (9)
климатични 
промени

Познава основните понятия и 
закономерности. Разграничава 
фактори и елементи на климата. 
Работи с учебника. Чете 
тематични карти. Характеризира 
климатични пояси и области. 
Осъзнава необходимостта от 
опазване на околната среда.

Текущи оценки от 
устни, от писмени, от 
практически изпитвания

Прави елементарна прогноза 
на времето. В нова ситуация 
– географска игра, прави 
характеристика на климатичен 
пояс по климатограма. Чете 
тематична карта. 

Оценки от практическа
работа, работа в час, 
работа по групи и от 
зададени презентации за 
домашна работа и др. 

Познава и разбира основни 
свойства на океанската и 
морска вода. Работи с текст и 
схеми от учебника. Обяснява и 
сравнява основните географски 
закономерности. Чете 
тематична карта. Прави изводи 
за значението на океанската и 
морската вода. 

Текущи оценки от 
устни, от писмени, от 
практически изпитвания
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№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред1 

***

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица 

за2

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)
16 Движения на 

океанската и
морската вода. 
Вълни. Приливи и
отливи. 
Океански и морски 
течения

НЗ Дефинира какво е океанска (морска) 
вълна.
Разграничава видове вълни –
ветрови, земетръсни (цунами) и 
приливни.
Знае причините за образуването на 
приливите и отливите.
Оценява значението на вълните, 
приливите и отливите за живота на 
човека.
Дефинира какво е океанско (морско) 
течение.
Обяснява образуването на 
ветровите, компенсационните, 
студените и топлите течения.
Изработва схема на основните 
океански течения в Световния 
океан.
Оценява значението на океанските 
(морските) течения за климата на 
Земята и живота на човека.

17 Води на сушата. 
Подземни води.
Езера и блата. 
Ледници

НЗ Разграничава видове подземни води 
(грунтови, артезиански (напорни), 
карстови и минерални).
Разграничава видове езера (според 
произхода на езерната котловина, 
според начина на оттичане).
Обяснява образуването на 
блатата и ледниците (планински 
и континентален тип ледник) и 
териториалното им разположение.
Оценява значението на подземните 
води, езерата и ледниците за живота 
на Земята.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми Заб.

(7) (8) (9)
височина на 
вълната;
сила на привличане;
центробежна сила;
приливообразуваща 
сила

Познава и изяснява основни 
понятия. Изработва схема на 
океанските течения. Оценява 
движенията на океанската и 
морската вода за живота на 
хората. Обяснява образуването 
на океанските течения и оценява 
значението им за климата на 
Земята.

Оценки от практическа 
работа, работа в час, 
работа по групи и от 
зададени презентации за 
домашна работа и др. 

Тектонски езера Познава основни понятия. 
Назовава особеностите на 
подземните води; Познава 
видовете езера по снимка. 
Работи с елементите на 
учебника. Оценява значението на 
географски обекти.

Текущи оценки от 
устни, от писмени, от 
практически изпитвания



22

№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред1 

***

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица 

за2

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)
18 Води на сушата. 

Реки
НЗ Обяснява формирането на речните 

води.
Обяснява връзката на 
хидрографските елементи на реката 
с релефа и климата.
Характеризира видовете речен 
режим по хидрограма и видове 
речно подхранване (снежно, 
смесено, дъждовно).
Оценява значението на реките за 
живота на Земята и въздействието 
на човека върху тях.
Обяснява влиянието на рискове, 
свързани с хидроложки природни 
явления, върху живота на човека 
и правилата за поведение при 
наводнение и лавина.

19 Хидросферата – 
водното богатство на 
планетата

Д Прави изводи за връзката между 
климата и режима на водите.
Анализира изображения, свързани с 
океанските и морски течения. 
Прави изводи за значението на 
реките и Световния океан за живота 
на хората.

20 Земята като 
планета. Геосфери 
на Земята

ТО Обобщава основни знания за Земята 
като планета, за атмосферата и 
хидросферата.

21 Какво знаете за 
Земята като планета, 
атмосферата и 
хидросферата

ТК Установяване на придобити знания 
и умения за Земята като планета, 
атмосфера и хидросфера

22 Литосфера. Състав 
на земната
кора

НЗ Изработва схема на вътрешния 
строеж на Земята.
Характеризира състава на земната 
кора.
Сравнява океанския и 
континенталния тип земна кора.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми Заб.

(7) (8) (9)
водно количество;
речен отток

Работи с текст и схеми от 
учебника. Познава основни 
закономерности, процеси и 
явления. Познава основни 
понятия. Характеризира воден 
обект по карта. Чете хидрограма. 
Изработва научно съобщение за 
значението на реките. Усвоява 
правила за разумни действия при 
различни житейски ситуации. 

Оценки от практическа 
работа, работа в час, 
работа по групи и от 
зададени презентации за 
домашна работа и др. 

Анализира изображения, работи 
в екип и прави обобщени изводи. 
Съставя текст и прави изводи и 
обобщения за връзката между 
климата и водите.

Оценки от практическа 
работа, работа в час, 
работа по екипи, от 
участие в дискусия и др.

Прави обобщения и изводи 
по една от посочените теми: 
Планетата Земя – форма 
и движения, и Уникалната 
планета с вода и атмосфера, 
като ползва посочените в урока 
опори.

Оценки от работа в час, 
работа в екип, от участие 
в дискусия и др.

Решава тест със задачи 
с избираем, свободен и 
структуриран отговор.

Оценка от контролна 
работа по скала

астеносфера;
ефузивни и 
интрузивни скали

Работи с текст и схеми от 
учебника. Познава основни 
понятия. Изработва схема. 
Сравнява, разграничава и 
характеризира типовете земна 
кора.

Оценки от практическа 
работа, работа в час, 
работа по групи и от 
зададени презентации за 
домашна работа и др.
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№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред1 

***

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица 

за2

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)
23 Тектоника на 

плочите
НЗ Обяснява тектоника на плочите.

24 Ендогенни 
релефообразуващи 
процеси

НЗ Характеризира ендогенните 
(вътрешни земни сили) 
релефообразуващи процеси – 
същност, тектонски движения 
(колебателни, нагъвателни, 
разломни), вулканизъм и земетръсна 
дейност.
Прави изводи за териториалното 
разположение на вулканите и 
земетръсната дейност.
Обяснява влиянието на 
земетресенията върху живота на 
човека и правилата за поведение.

25 – 
26

Екзогенни процеси НЗ Характеризира екзогенните (външни 
земни сили) релефообразуващи 
процеси – същност, форми, 
териториално разпространение.
Разпознава екзогенни форми 
(свлачище, срутище, дюни, пролом, 
алувиална низина, пещера, циркус, 
коритовидна долина, прибойна 
ниша, пясъчна коса) по описание 
или изображение.

27 Литосферата – 
твърдата обвивка на 
Земята

Д Прави изводи за процесите в 
литосферата.
Усъвършенства уменията си 
за работа със статистически 
материали.
Анализира дадената информация.

28 Земята отвътре и 
отвън, неспокойна 
и непредвидима –
преговор

ТП Систематизира основни понятия, 
закономерности, процеси и явления 
в литосферата.

29 Какво знаете за 
релефа на Земята

ТК Установява нивото на знания и 
умения от раздела „Литосфера“.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми Заб.

(7) (8) (9)
литосферни плочи;
срединни океански 
вериги, океански 
падини, океански 
дъги

Работи с учебника. Познава 
основни понятия. Обяснява и 
анализира географски процеси и 
явления.

Оценки от работа в час, 
работа по екипи, от 
участие в дискусия и др.

антиклинала, 
синклинала;
хорст, грабен

Обяснява и разграничава 
основни географски понятия. 
Работи с учебника. Прави 
изводи за географските процеси 
и явления. Усвоява правила за 
разумни действия при различни 
житейски ситуации.

Оценки от работа в час, 
работа по екипи, от 
участие в дискусия и др.

изветряне; ерозия; 
екзарация; абразия; 
карстов
процес; еоличен 
процес

Познава и разграничава 
основните географски понятия. 
Характеризира и сравнява 
различни релефообразуващи 
процеси. Разпознава по 
изображение или описание 
различни екзогенни форми.

Оценки от работа в час, 
работа в екип, от участие 
в дискусия и др.

Анализира изображение, работи 
с тематична карта, с помощта 
на опори и снимки от урока 
прави репортаж –описание 
на земетресение, анализира 
снимковия материал.

Оценки от практическа 
работа, работа в час, 
работа по групи и др.

Затвърдява основни знания 
и компетентности. Изготвя 
речник на основни понятия в 
литосферата, попълва таблици и 
обобщава информация.

Оценки от работа в час, 
работа по екипи, от 
участие в дискусия и др.

Решава тест със задачи 
с избираем, свободен и 
структуриран отговор.

Писмено оценяване по 
скала
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№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред1 

***

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица 

за2

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)
30 Педосфера. 

Биосфера
НЗ Характеризира почвата – същност, 

фактори на почвообразуването, 
образуване, състав и свойства.
Познава типовете почви, 
териториалното им разпространение 
и значение.
Характеризира биосферата – състав, 
обхват, процеси.
Дава примери за въздействието 
на човека върху педосферата и 
биосферата.

31 Природни 
компоненти и 
природни
комплекси. 
Природни зони

НЗ Знае какво е природногеографски 
комплекс (геосистема) и неговите 
особености.
Познава същността на географската 
обвивка.
Обяснява основните 
закономерности на географската 
обвивка (зоналност, азоналност, 
цялостност и ритмичност).
Характеризира природните зони на 
Земята.

32 Природни 
комплекси на 
Земята

Д Идентифицира и локализира 
природните зони по географска 
карта.
Съставя маршрут с помощта на 
географската карта.
Съотнася изображение към текст.
Попълва схема и проучва и оценява 
природните ресурси. Обобщава 
получените резултати за видовете 
природни ресурси и тяхното 
опазване.

33 Природноресурсен
потенциал на Земята

НЗ Разграничава природно условие, 
природен ресурс и
видовете природни ресурси 
(изчерпаеми, неизчерпаеми,
възобновяеми и невъзобновяеми).
Оценява природните ресурси 
(енергийни, минерално-
суровинни, климатични, водни, 
поземлени, биологични) на Земята.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми Заб.

(7) (8) (9)
зонални, азонални,
тундрови, 
подзолисти почви

Работи с учебника. Познава 
основни понятия. Познава и 
характеризира почвените типове. 
Работи с тематична географска 
карта. Осъзнава необходимостта 
от опазване на околната среда.

Оценки от работа в час, 
работа по екипи, от 
участие в дискусия и др. 

природни 
компоненти;
пълен и непълен 
природен комплекс

Работи с текст, схеми 
и фигури от учебника. 
Познава основни понятия. 
Групира и характеризира 
географски процеси и явления, 
характеризира природна 
зона, доказва връзката между 
компонентите в природата.

Оценки от работа в час, 
работа в екип, от участие 
в дискусия и др. 

Анализира различни източници 
на информация – таблици, 
текстове и снимки, съставя 
маршрут и прави изводи за 
разнообразието на природните 
зони, попълва схеми и съотнася 
изображения към тях, дава 
примери. 

Оценки от практическа 
работа, работа в час, 
работа по групи и др. 

природноресурсен 
потенциал

Познава основни понятия. 
Характеризира видовете 
природни ресурси, 
оценява и прави изводи за 
природноресурсния потенциал на 
Земята.

Оценки от работа в час, 
работа в екип, от участие 
в дискусия и др. 
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№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред1 

***

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица 

за2

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)
34 Глобални проблеми 

на
съвременността

НЗ Дефинира суровинно-енергийния и 
екологичния
проблем.
Обяснява причините за възникване и 
последиците от
суровинно-енергийния и 
екологичния проблем.
Посочва начини за преодоляване на 
суровинно-
енергийния и екологичния проблем.
Знае същността на идеята за 
устойчиво развитие.
Анализира различни източници на 
информация по проблема

35 Природеният лик на 
Земята 

ГО Обобщава основни знания за Земята 
като планета, за нейните сфери.

36 Какво знаете в края 
на осми клас 

ГК Установяване на придобити знания 
и умения за Земята като планета 
и нейните сфери: атмосфера, 
хидросфера, литосфера, педосфера и 
биосфера.  

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: ... имат следните значения: 
НП – начален преговор, ВК – входящ контрол, НЗ – нови знания, Д – дейност, 
ТП – тематичен преговор, ТО – тематично обобщение, ТК – тематичен контрол, 
ГО – годишно обобщение, ГК – годишен контрол.

*** Часовете се разпределят по два седмично в рамките на първия учебен срок 
в показаната последователност. По този начин се оформя първа част на учебното 
съдържание по география и икономика за 9 клас в училищата с интензивно изучаване 
на чужд език. 
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми Заб.

(7) (8) (9)
глобални проблеми;
алтернативни 
източници на 
енергия

Познава основни понятия. 
Работи с учебника. Дефинира 
основните проблеми на 
човечеството, като обяснява 
причините и дава идеи за 
тяхното преодоляване. Осъзнава 
необходимостта от опазване на 
природната среда.

Оценки от практическа 
работа, работа в час, 
работа по групи и от 
зададени презентации за 
домашна работа и др.

Прави обобщения и изводи –
отговаря на поставените въпроси 
и описва обект по снимка или 
представя презентации по 
предварително зададени теми.

Оценки от индивидуални 
и групови устни и 
практически изпитвания 

Решава тест със задачи 
с избираем, свободен и 
структуриран отговор.

Оценка от контролна 
работа по скала
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МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ

Форма и размери на Земята

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да доказва с примери кълбовидната форма на Земята.
2. Да описва по схема размерите на Земята.
3. Да прави изводи за влиянието на формата на Земята върху живота на нея.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс към учебника и други интерактивни елек-

тронни средства според възможностите на училището.
Групова работа
Работа с илюстрации и текст
III. Примерен план на урока
Модели на земното тяло.
Доказателства за кълбовидната форма на Земята.
Влияние на формата на Земята върху природните процеси и живота на нея.
IV. Ход на урока
Въведение
Припомнят се опорни знания от ученото по география и икономика и по чове-

кът и природата дотук.
Мотивиране и обявяване на темата
1. Дават се насоки, свързани със стратегията за учене, стр. 8. Учителят обясня-

ва как да се изготви подробен план на урока и да се опише значението на новите 
понятия. 

2. Четене и коментиране на въпросите: Кои са моделите на земното тяло и 
защо е необходимо да ги знаем? Какво знаем по темата? Какво ново предстои 
да учим? Как ще учим? Изясняват се начините на работа и основните учебни дей-
ности с цел усвояване на новите понятия елипсоид и геоид. Поставят се акценти 
върху различията по отношение на степента на точност и сложност, с която се 
представят формата и размерите на Земята. 

Разработване на новия учебен материал
1. Последователно учениците разглеждат и описват моделите на Земята, като учи-

телят обръща внимание върху новите понятия. По фиг. 1 и фиг. 2 от учебника се ак-
центира на факта, че при въртенето на Земята около оста и различните части от зем-
ната повърхност се въртят с различна скорост. С помощта на фиг. 3 се прави разлика 
между размерите на Земята като сфера и елипсоид. Учителят обяснява, че моделът, 
до който най-много се доближава истинската форма на Земята, е геоид. С помощта на 
фиг. 4 учениците доказват разликата между геоид и елипсоид. По тази точка от урока 
може да се направи групова работа с цел сравнение и извеждане на различията или 
фронтална беседа с използване на електронен ресурс и общокласен коментар. 

2. Учителят съвместно с учениците припомня учебното съдържание, изучено 
до тук и с помощта на учебника представят доказателствата за кълбовидната фор-
ма на Земята. Ползват се фиг. 5 и фиг. 6 от учебника.
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3. Учениците работят самостоятелно с текста в учебника, разглеждат влиянието 
на формата на Земята върху природните процеси и търсят отговор на следните 
въпроси:

 ● Коя е причината слънчевите лъчи да падат под различен ъгъл в различните 
части на земната повърхност?

 ● Защо полярните области се нагряват по-слабо от екваториалните?
 ● На какво се дължи фактът, че климатичните пояси и области се редуват огле-
дално на север и юг от Екватора?

 ● Как кълбовидната форма на Земята влияе върху разпределението на органи-
змите, а също и на живота на хората? (Може да се използва видео и снимков 
материал, който формира по-добри представи за живота на хората.))

Обобщение 
В края на всеки урок има урочно обобщение под рубриката Най-важното в 

урока, което учениците трябва да овладеят през учебния час.
V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от конкретни участия в учебните дейности през часа

Движения на Земята

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да доказва с примери движенията на Земята.
2. Да прави изводи за движението на Земята около оста и.
3. Да прави изводи за последиците от движението на Земята около Слънцето и 

от наклона на земната ос за живота на Земята.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс
Интерактивни методи на работа – брейнсторминг, използване на муждупре-

дметни връзки (математика, физика, др.)
Стратегията за учене към урока.
III. Примерен план на урока 
1. Движение на Земята около оста и.
а) същност
б) последици
2. Движение на Земята около Слънцето.
а) същност
б) последици
(Може да се направи и таблица, както е показано в стратегията.)
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Движения Движение на Земята около оста Ӝ Движение на Земята 
около Слънцето

Същност

Последици

IV. Ход на урока
Въведение. Преговаря се изученото за формата и размерите на Земята по ге-

ография и икономика и по човека и природата. Припомнят се видовете движения 
на Земята.

Мотивиране и обявяване на темата. Учителят мотивира изучаването на те-
мата и необходимостта да се получат задълбочени знания за формата на Земята и 
за нейните движения. Тези знания са в основата на разбирането на глобалните при-
родни процеси, които определят облика на природата и начина на живот на хората 
в различни части на планетата. Учителят акцентира върху двата вида движения 
при които оста на Земята винаги е наклонена под еднакъв ъгъл спрямо равнината 
на орбитата и (фиг. 1).

Разработване на новия учебен материал
1. Същността на движението на Земята около оста и се разяснява чрез беседа. С 

помощта на фиг. 2 от учебника учениците обясняват смяната на деня с нощта като 
последица от движението на Земята около оста и. Отделя се внимание на факта, че 
редуването на затопляне и захлаждане за 24 часа не позволява Земята да се охлаж-
да и загрява прекомерно. 

Въвеждат се като новите понятия местно време и часови зони. Ползва се 
фиг.3 от учебника, за да се направят разяснения за определяне на времето в часо-
вата зона. Новото понятие линия на смяна на датата се изяснява с помощта на 
фиг.3 от учебника.

2. Разглежда се същността на движението на Земята около Слънцето. Изясня-
ва се понятието високосна година. Учениците работят самостоятелно с фиг. 5 и 
фиг. 6 от учебника, като изясняват последиците от движението на Земята около 
Слънцето и коментират: продължителността на деня и нощта на различни географ-
ски ширини, изясняват причините за различните количества светлина и топлина, 
получени на едни и същи географски ширини през годината. С помощта на фиг. 5 
от учебника се обясняват основните положения на Земята спрямо Слънцето, явле-
нията, изобразени на схемата, и причините, които са ги породили. 

Обобщение 
В края на всеки урок има урочно обобщение в рубриката „Най-важното в уро-

ка“, което учениците трябва да овладеят през учебния час. Попълват таблицата, 
дадена в началото на урока, за движенията на Земята с изводите за последиците от 
движенията и.

V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
4. Географски глобус



33

VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от участия в дейностите в часа – коментар по текста, анализ на фигури-

те, формулиране на изводи.
Индивидуална работа със задачите от рубриката „Провелете какво научихте“.

Планетата Земя – форма, размери и движения
(урок за дейност)

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да правят изводи за формата и последиците от движението на Земята, за при-

родните процеси и живота на хората на нея.
2. Да попълват таблица и да изработва графика за продължителността на деня в 

различните географски ширини.
3. Да изчисляват местното време в различни точки на света.
II. Използвана информация 
Допълнителна литература, филми, енциклопедии, интернет, таблици и схеми. 
III. Предварителна подготовка 

 ● Учебна среда 
 − Чиновете в класната стая може да бъдат разположени във формата на бук-
вата П, отворена към бялата дъска.

 − Мултимедия или интерактивна дъска според възможностите на училището.
 − Стенна карта на света.

 ● Учебно-методически пособия
 − Работа с целия учебен комплект
 − Електронен учебник и електронни ресурси към него
 − Допълнителен материал – по избор на учителя
 − Линия и молив

IV. Ход на урока 
Въведение
Учителят обяснява, че уроците за дейност са свързани с общата идея – учени-

ците да вземат участие в разработването на международен проект на тема „Приро-
ден лик на Земята“. В часовете за дейности учениците ще осъществяват виртуален 
контакт със свои приятели от цял свят чрез работа с географска информация, чрез 
работа в екип, чрез дискусии или индивидуално ще могат да представят изученото 
по география и ще извършват различни дейности, свързани с проекта. 

Мотивиране и обявяване на темата. По темата „Форма, размери и движения 
на Земята“ основният въпрос, по който ще се работи в часа, е „Какво е значението 
на формата на Земята за природните процеси и хората?“.

Учителят дава общи насоки за работа в часа: какви дейности ще се изпълняват 
и задачите, които трябва да се решават през учебния час. Обсъжда с учениците 
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структурата на урока, формират се екипи, обяснява се, че ще има време за са-
мостоятелна работа и задачи, които се изпълняват за определено време. В края на 
часа ще се направи обобщение.

Дейности
Задача 1. Класът се разделя на 4 екипа. Всеки екип има за задача да изчисли 

продължителността на деня в определена географска ширина, да изчертае графи-
ката на базата на направените изчисления и да отговори на поставените въпроси. 
По групи се прави коментар на поставените задачи.

Табл. 1
Географ. 

ширина

Дата

0° (екватор) 30° с.ш. 40° с.ш. 50° с.ш.
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21.03. 6:05 18:07 12:02 6:03 18:12 12:09 6:02 18:13 12:11 6:00 18:14 12:14
22.06 5:58 18:01 12:43 4:59 19:32 14:33 4:31 19:32 15:01 3:50 20:13 16:23
23.09. 5:58 18:03 12:45 5:49 17:55 12:06 5:48 17:56 12:08 5:48 17:56 12:08
22.12. 5:58 18:01 12:45 6:52 17:05 10:53 7:19 16:39 9:02 7:56 16:01 8:45

Всеки екип разпознава графиката, която е изработил за съответната географска 
ширина.

Задача 2. Определяне на местно време в различни точки от света. Изпълнява 
се самостоятелно от учениците. При проверката се прави общокласен коментар.

Задача 3. Учителят мотивира необходимостта от умение да се изчисляват часови-
те разлики между отделните страни в динамичния 21-ви век. Учениците попълват са-
мостоятелно таблица 3, като спазват насоките за работа. След попълването на табли-
цата отделни ученици докладват направените изчисления и коментират общокласно.

Страна Часова зона Часова разлика спрямо 
България

Франция Централноевропейска –1 ч
Великобритания Западноевропейска –2 ч
Швеция Централноевропейска –1 ч
Румъния Източноевропейска 0 ч
Испания Централноевропейска –1 ч
Финландия Източноевропейска 0 ч

Обобщение: В края на часа общокласно формулират отговора на поставения в 
началото на урока въпрос, правят изводи и обобщение. 

V. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Текущи оценки от практически изпитвания
Текущи оценки от работа по групи
Оценки от участия 
Учителят отправя препоръка към учениците за запазване в портфолиото 

с цел срочно и годишно оценяване.
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Геосферен строеж на Земята

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да характеризират геосферния строеж на Земята и да дават примери за взаи-

мовръзките между геосферите.
2. Да изчертават модел на системата Земя.
3. Да оценяват значението на взаимовръзките в системата Земя.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс към учебника
Интерактивни методи на работа – брейнсторминг, работа по групи, муждупре-

дметни връзки (математика, физика, биология)
Стратегията за учене към урока
III. Примерен план на урока
1. Системата Земя. Същност.
а) основни характеристики на геосферите
б) взаимовръзки между геосферите и тяхното значение
2. Природен риск.
IV. Ход на урока
Въведение
Учителят поставя въпроси и задачи, свързани със Земята като планета, нейните 

форма и движения. Прави обща оценка за знанията на класа от наученото дотук. 
Мотивиране и обявяване на темата
В основата на мотивирането на темата стои необходимостта от изучаване на 

Земята не само като космическо тяло, но и като система, изградена от няколко 
подсистеми, (геосфери), които се намират в непрекъснато взаимодействие чрез 
обмен на вещества и енергия. Изучаването на тези взаимодействия е важно, защо-
то чрез тях могат да се осмислят и разберат много процеси и явления, свързани 
с промените в неживата и живата природа, с поведението и начина на живот на 
хората.

Разработване на новия учебен материал
1. Учителят изяснява значението на понятието система. Съвместно с учени-

ците и с помощта на учебника, фиг.1, се определят концентричните обвивки на 
Земята. 

2. Основните характеристики на геосферите могат да се направят с помощта на 
таблицата, както е показано в Стратегия за учене. 

В класа могат да се формират 5 групи. Всяка група проучва по една геосфера, 
определена от учителя, и докладва пред класа. Може да се работи по таблицата, 
дадена в рубриката Стратегия за учене, като за всяка геосфера се попълват об-
хватът и процесите, протичащи в нея.

Учителят обяснява разположението на различните геосфери, като се обосно-
вава, че това се дължи на различната плътност на веществата в тях. С помощта 
на фиг. 2 от учебника учениците обясняват ролята на плътността на веществата в 
геосферите за взаимното им разположение и формирането на отделните геосфери.

3. Учителят поставя задача по фиг. 3, в която се търсят и определят взаимо-
връзките между отделните геосфери. Учениците дават примери за обмяната на ве-
ществата и енергията между геосферите. 
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4. Учителят въвежда понятията опасно природно явление и природен риск. 
Учениците разбират кога едно природно явление се превърща в бедствие и при-
роден риск. Учениците работят самостоятелно с фиг. 5 от учебника със задача да 
анализират географското разпространение на природните бедствия, като посочат 
местата с най-големите природни бедствия и страните по вид (цунами, наводнения, 
земетресения, вулкани и т.н.), обясняват причините, които ги предизвикват. 

Домашна работа
За домашна работа може да се даде задача 7, стр. 21.
Обобщение
В края на часа се работи с рубриката Най-важното в урока. 
V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
4. Физическа карта на света
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от индивидуални участия в учебните дейности по време на часа 

Атмосфера – състав и строеж

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да описва състава на атмосферния въздух и вертикалния строеж на земната 

атмосфера.
2. Да оценява значението на състава и строежа на атмосферата за живота на 

Земята.
3. Да дава примери за въздействието на човека върху състоянието на атмосфе-

рата.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс, интерактивна дъска и други средства според 

възможностите на училището 
III. Примерен план на урока 
1. Състав и строеж на атмосферата
а) състав на атмосферата
б) строеж на атмосферата
2. Значение на състава и строежа на атмосферата за живот на Земята
3. Въздействие на човека върху състоянието на атмосферата
IV. Ход на урока
Въведение. Като въведение може да се ползва задача 7 от предходния урок. 

Проследяват се връзките на всяка геосфера с другите геосфери, като се използва 
фиг. 3 от урока „Геосферен строеж на системата Земя“. Учениците дават примери 
за взаимодействията, описват обвивките и слоевете в геосферния строеж на Земята. 
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Мотивиране и обявяване на темата. Учителят насочва вниманието на учени-
ците към най-външната обвивка на Земята – атмосферата. Тя е „Невидимият океан 
на дъното, на който живеем, и има изключително голямо значение за нас хората“. 
Учениците записват в тетрадките си твърдението, което трябва да подкрепят с до-
казателства при разработката на урока.

Разработване на новия учебен материал
1. Чрез разказ учителят прави характеристика на атмосферата, нейния състав 

и разположението на газовте в нея. Поставя се задача за самостоятелна работа на 
учениците по фиг. 2, стр. 22 и текста към нея с цел анализ на съдържанието на 
газовете в атмосферата. 

Учителят представя вертикалния строеж на атмосферата и въвежда понятията 
тропосфера, стратосфера, мезосфера, йоносфера, термосфера и екзосфера 
с помощта на фиг. 3 в учебника и на електронния ресурс. Класът може да бъде 
разделен на 5 групи, съответно за всеки атмосферен слой. Всяка от тях проучва 
характеристиките на зададения слой с помощта на текстовете и илюстрациите в 
урока, като докладва обобщено за него. Тук може да се попълни таблицата, както 
е показано в зад. 3, стр. 25. 

2. Чрез беседа учителят разяснява значението на тропосферата и атмосферата 
за живота на Земята. Като предварителна подготовка може да бъде поставена за-
дача за разработване на географски текст на тема Значението на атмосферата 
за живота на Земята. Това дава възможност текстът да се представи пред класа 
в подкрепа на дискусионната тема, задена в началото на часа.

3. Точка 3 от урока Въздействие на човека върху състоянието на атмосфе-
рата може да се представи изцяло под формата на дискусия, фиг. 7 и подходящ 
снимков материал, да се дискутира вредното въздействие на човека върху състоя-
нието на атмосферата и необходимостта от опазване на атмосферния въздух чист. 
В тази част от урока учениците трябва да могат да посочват много примери, да 
изразяват лична позиция и становище по глобални въпроси, свързани с равнове-
сието в системата Земя.

V. Домашна работа
задача 8, стр. 25 
VІ. Обобщение 
В края на всеки урок има урочно обобщение в рубриката Най-важното в уро-

ка, което учениците трябва да овладеят през учебния час и да обобщят изключи-
телното и значение за нас хората.

VІІ. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Тетрадка
4. Допълнителен материал – по избор на учителя.
5. Учебен атлас
VIІІ. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от групови устни изпитвания
Оценки от участия в учебните дейности в часа – от участие в коментарите по 

текст и фигури от учебника.
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Топлинен режим на атмосферата

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да обяснява по схема нагряването и изстиването на въздуха и слънчевата 

радиация.
2. Да обяснява факторите за топлинния режим и разпределението на слънчевата 

радиация по карта.
3. Да обяснява изменението на температурата във височина.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс
Четене на карти, схеми, диаграми. 
III. Примерен план на урока 
1. Слънчева радиация
а) видове
б) радиационен баланс.
2. Температура на въздуха
а) фактори, определящи температурата на въздуха
б) разпределение на температурата на въздуха.
IV. Ход на урока
Въведение. Учителят прави преговор върху изученото в 5. клас за нагряването 

и изстиването на въздуха.
Мотивиране и обявяване на темата. Учителят мотивира изучаването на те-

мата с важността на процеса на нагряване и изстиване на въздуха за живота на Зе-
мята. Слънчевата енергия се поглъща от въздуха, водата и сушата. Тази топлинна 
енергия предизвиква ветровете и водния кръговрат.

Разработване на новия учебен материал
1. Основните дейности в часа са насочени към формиране на знания за слън-

чевата радиация. Класът може да бъде разделен на две групи и на всяка от тях да 
бъде зададена самостоятелна работа: Първа група работи с фиг. 1а – Дължина на 
електромагнитните вълни, и текста от учебника, а II група – с фиг. 1б – Електро-
магнитен спектър, и с текста от учебника. Представител на I гр. разяснява особе-
ностите в дължината на вълната, а на представител на II група прави характерис-
тика на електромагнитния спектър. Учителят обобщава.

С помощта на фиг. 2 в учебника учителят разяснява видовете слънчева радиа-
ция. Обръща се внимание върху географското разпределение на сумарната слън-
чева радиация. (Може да се ползва електронен ресурс, слайд за общокласен ко-
ментар.)

2. Учителят обяснява факторите, определящи температурата на въздуха. Изя-
снява се силата на слънчевото греене в различните географски ширини и на различ-
на надморска височина. С помощта на фиг. 5 се изяснява понятието вертикален 
температурен градиент. Чрез евристична беседа и фиг. 6 учителят изяснява из-
менението на средногодишната температура по географската ширина. По фиг. 7 и 
текста от урока учениците могат да работят самостоятелно и да потърсят сами отго-
вор на въпроса Какво представляват изотермиите и какво характеризират те.

Обобщение. В рамките на 3 – 4 мин се работи с рубриката Най-важното в 
урока индивидуално под формата на задачи за откриване на новите понятия или 
общокласно под формата на въпрос – отговор.
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V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал - по избор на учителя
4. Климатична карта на света, приложение, стр. 114, 115
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания и групови устни изпитвания
Оценки от участия в работа в часа с текст и фигури

Геосфери на Земята
(Урок за дейност)

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да прави изводи за взаимодействията между геосистемите.
2. Да обяснява промените на въздуха в географска ширина и надморска висо-

чина.
3. Да изчислява вертикален температурен градиент и да представи промяната 

му чрез графично изображение.
II. Използвана информация 
Филми, енциклопедии, интернет, таблици, схеми и фигури от учебника.
III. Предварителна подготовка 

 ● Учебна среда 
 − Чиновете в класната стая може да бъдат разположени във формата на бук-
вата П, отворена към бялата дъска

 − Мултимедия или интерактивна дъска според възможностите на училището
 − Стенна карта на света

 ● Учебно-методически пособия
 − Работа с целия учебен комплект
 − Електронен учебник и електронни ресурси към него
 − Допълнителен материал – по избор на учителя
 − Линия и молив

IV. Ход на урока
Въведение. Ученик прочита въвеждащия текст за втората тема на проекта – 

„Земята като система“.
Мотивиране и обявяване на темата. Учителят обявява темата за часа и дава 

общи насоки за работа: какви дейности ще се изпълняват и задачите, които трябва 
да се решават, през учебния час. Обсъжда с учениците структурата на урока, фор-
мират се екипи, обяснява се, че ще има време за самостоятелна работа и задачи, 
които се изпълняват за определено време. Дейности, които ще бъдат насочени към 
анализ на изображенията и на дадената статистическа информация. В края на часа 
ще се направи обобщение.
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Дейности
Задача 1. Задача за бързина, точност, групиране и представяне на географска 

информация. Задачата се подготвя във вид на игра от учителя. Думите и изразите 
са подготвени на отделни листчета. Класът се разделя на 5 групи в съответствие 
с броя на геосферите на Земята. Всяка група излъчва свои представители, които 
избират най-подходящите думи и изрази за съответната геосфера. От тях съста-
вят подходящо описание. Печели екипът, който най-бързо и най-вярно е направил 
опи санието за зададената геосфера. 

Задача 2. Задача за самостоятелна работа е за изчисление на вертикален тем-
пературен градиент. На схемата е дадено, че на 500 м температурата на въздуха е 
22ºС. Каква ще бъде температурата на: 0, 1500, 2500, 3500 м. н. в. Изчисленията 
показват, че на 1500 м tº e 15,5ºС, на 2500 м tº e 9ºС, на 3500 м tº e 2,5ºС. Върху 
профила се нанасят получените стойности и се правят изводи за промяната на тем-
пературата с промяната на надморската височина.

Получената графика може да се свери с помощта електронния ресурс.
Задача 3. Свързана е с анализиране на данни за влиянието на географските 

фактори – разпределение на сушата и водата, върху годишното разпределение на 
температурата на точки с еднаква географска ширина и различна географска дъл-
жина. Учениците правят изводи за засилване на континенталността на климата с 
отдалечаването от големите водни басейни, за формиране на климатични области 
с океански и континентален климат.

Обобщение. В края на часа общокласно формулират отговори, свързани с две-
те групи изводи, и правят обобщение. 

V. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Текущи оценки от практически изпитвания
Текущи оценки от работа по групи
Оценки от участия 
Учителят отправя препоръка към учениците за запазване в портфолиото 

с цел срочно и годишно оценяване.

Изпарение, влажност, валежи

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да обяснява факторите, от които зависи изпарението и влажността на въз-

духа.
2. Да разграничава видовете облаци и видовете валежи.
3. Да обяснява разпределението на валежите по карта.
4. Да обяснява влиянието на някои неблагоприятни природни явления и прави-

лата за поведение при гръмотевична буря.
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II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс
Електронен учебник, илюстрации и др.
III. Примерен план на урока
1. Изпарение и влажност
а) Значение на атмосферата за водния кръговрат
б) Фактори, от които зависи изпарението
в) Влажност на въздуха
2. Облаци и валежи
а) облаци
б) валежи
в) разпределение на валежите
3. Неблагоприятни природни явления, свързани с валежите.
IV. Ход на урока
Въведение: Преговор върху изученото за атмосфера под формата на беседа.
Мотивиране и обявяване на темата: Учителят мотивира темата като я свърз-

ва с актуаното състояние на времето. Учениците го описват, учителят насочва ак-
цента върху валежите, като обръща внимание на тяхното излючително значение за 
времето и за живота на хората. 

Определя се начинa на работа през часа, обръща се специално внимание на 
стратегията за учене

Разработване на новия учебен материал:
1. Изпарение и влажност
По точка 1. учителят обяснява, чрез беседа, водния кръговрат на Земята, про-

цесите, свързани с него (изпарение, кондензация, формирането на облаците 
и валежите по фиг.1), факторите, от които зависи изпарението. Акцентира на 
факта, че не винаги високата температура е свързана с голямо изпарение, както и 
на географското разпределение на влажността и изпарението. Въвежда се поняти-
ето влажност и връзката му с темпаратура на въздуха. С помощта на фиг. 2 се 
изяснява понятието максимална влажност на въздуха. 

2. Образуване на облаците. Въвежда понятието кондензационно ниво. С по-
мощта на фиг. 3 обяснява на каква височина се извършва този процес. Съвместно 
с учениците и фиг. 4 се определя вида на облаците според формата и височината. 
Видовете валежи могат да се предадат като класа се раздели на три групи и на 
всяка от тях бъде зададена самостоятелна работа за вид валеж. Всяка група до-
кладва направеното проучване като учениците самостоятелно могат да попълнят 
наученото за всеки валеж в таблицата. Учителят разглежда факторите, от които 
зависи географското разпределение на валежите и по фиг. 5 от учебника учени-
ците анализират картата с географското разпределение на валежите и средните 
годишни количества, определят местата с най-много и най-малко валежи на Земята 
и обясняват причините за това. Въвежда се термина изохиети.. 

3. За неблагоприятните природни явления, свързани с валежите може да 
се направи предварителна подготовка във вид на съобщение или презентация от 
един, или няколко ученика. Задължителен елемент е да се включат и правилата за 
поведение, които трябва да се знаят и спазват при гръмотевична буря. (Може да 
се използва видео и снимков материал, който формира по-добри представи за 
неблагоприятните явления, свързани с валежите.)
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Обобщение: 
Обобщението се прави с помощта на рубриката „Най-важното в урока“. 

В този урок новите понятия са няколко, може да се разиграе игра, с цел 
затвърдяване и обобщаване на наученото. Например – учителят раздава 
листчета с обобщаващите изречения от рубриката най-важното в урока, в 
които са пропуснати понятията, а учениците трябва да допълнят. 

пример
Количеството на водните пари във въздуха се нарича ..........................................
Тя е различна при различна температура на въздуха.

V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника;
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него.
3. Допълнителен материал – по избор на учителя.
4. Учебен атлас.
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от групови устни изпитвания
Оценки от участия (работа в час – от участие в коментарите по текст и фигури)
Оценки от домашни работи, подготовка на съобщения и презентации

Обща атмосферна циркулация

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да изработва схема на общата атмосферна циркулация.
2. Да разграничава видовете въздушни маси.
3. Да обяснява образуването на атмосферни фронтове.
4. Да сравнява циклони и антициклони и времето в тях.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс
Илюстративен и табличен материал от учебника
III. Примерен план на урока 
1. Въздушни маси и атмосферни фронтове
2. Циклони и антициклони.
3. Обща атмосферна циркулация.
IV. Ход на урока
Въведение
Преговор на изученото. Защо атмосферата е изключително важна при осъщест-

вяването на водния кръговрат? Кога можем да кажем, че въздухът е наситен с 
водни пари? Всички процеси – изпарение, кондензация, валежи са част от водния 
кръговрат.
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Мотивиране на темата
Като водеща идея в урока може да бъде поставено твърдението Общата ат-

мосферна циркулация зависи от атмосферното налягане, което да се докаже 
или отхвърли по време на урока. Учителят дава общи насоки за организацията по 
време на часа – общокласно или работа в два екипа с информация от таблица.

Разработване на новия учебен материал
1. Беседа, свързана със същността на въздушните маси и зависимостта на тех-

ните свойства от температура, влажност, място на формиране. И двете групи ра-
ботят по таблица 1, стр. 36. Първа група работи върху континентални и морски 
полярни въздушни маси, а втора група – континентални и морски тропически 
въздушни маси. Всяка група изяснява мястото на формиране и беседва върху ос-
новните характеристики на съответните въздушни маси. 

2. Учителят изяснява понятието атмосферен фронт и въвежда понятията сту-
ден и топъл фронт. Първи и втори екип работят съответно с фиг. 1а и фиг 1б, 
с помощта на учителя, правят характеристика на съответния фронт по следната 
схема: образуване, температура и видове валежи. 

3. Разработването на въпроса за циклони и антициклони, може да се ползва 
таблицата в учебника или роботните листове. Като се използват фиг. 2а, 2б, 3а и 
3б може да се попълни предварително подготвена таблица с основните характе-
ристики на цилон и антициклон.

Основни 
характери-

стики

Движение на 
атмосферния 
въздух в атм. 

вихър 

Налягане Посока на движение 
на атм. вихър Времев 

центъра
в 

краищата
в северното 
полукълбо

в южното 
полукълбо

Циклон

Антициклон

4. Изясняват се причините за общата атмосферна циркулация на планетата по 
фиг. 5 формирането на трите главни циркулационни зони на Земята. Тук може 
да се използва стратегията за учене, като учениците начертаят в своите тетрадки 
предложената таблица за бележки, свързана със: зоналните ветрове. Чрез беседа 
учителят обяснява особеностите на зоналните ветрове.

Обобщение 
Самостоятелна работа с рубриката Най-важното в урока.
V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални и групови писмени или устни изпитвания.
Оценки от участия (участие в работа през часа с текст, фигури, формулиране на 

обобщени изводи и представяне на раотата по таблиците).
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Климатообразуващи фактори. 
Климатични пояси и области

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да обяснява ролята на факторите за формирането на климата.
2. Да характеризира климатичните пояси и области по карта и с климатограми.
3. Да представя информация за влиянието на човека върху климата.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс
Текст и илюстрации в учебника 
III. Примерен план на урока 
1. Климатообразуващи фактори:
а) радиационни
б) циркулационни
в) географски фактори.
2. Климатични пояси и области на Земята.
3. Климатични промени.
IV. Ход на урока
Въведение
Припомняне на изучения материал за атмосфера, изясняват се понятията време 

и климат, като се стъпва на знания от 5. клас и на единични понятия за климат и 
климатимни пояси и области от география на континентите.

Мотивиране и обявяване на темата
Поставя се основния въпрос, по който ще се работи през учебния час „Как 

климатообразуващите фактори влияят върху характеристиките на климатичните 
пояси и области?“. Водещият въпрос може да бъде подкрепен чрез стратегията за 
учене, като бъде съставена и попълнена диаграмата от урока.

Разработване на новия учебен материал
1. Учителят обръща внимание на причините, предизвикващи различията в кли-

мата на Земята. По фиг.1 се изясняват се основните групи фактори, от които зависи 
климата на дадена територия. Учениците работят с текст под фигура, анализират 
и правят изводи за влиянието на радиационните фактори – като главен клима-
тообразуващ фактор, влияещ върху температурата на въздуха; циркулационните 
фактори, влияeщи върху елементите -температура и валежи; географските фак-
тори – подстилащата повърхнина, суша и вода, и тяхното разпределение. В този 
анализ е важно да се търси отговор на въпросите, свързани сочакваните резултати: 

 ● Как се променя климата с отдалечаване от океаните и моретата по отношение 
на температура и валежи? 

 ● Какво е влиянието на различните видове форми на релефа и надморската ви-
сочината върху движението на въздушните маси и разпределението на тем-
пературата и валежите. 

2. Припомня се какво е климатичен пояс. По фиг. 2 и картата в приложението 
на стр. 114, учениците определят главните и преходните климатични пояси. Харак-
теризират географското им разположение.

Под формата на беседа учителят се формира знание за основните причини при 
формиране на климатичните пояси, а именно – географскта ширина и въздушните 
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маси. С помощта на климатичната карта на света, стр. 114, се посочват главните 
климатични пояси, като се акцентира, върху същността - преобладават целогодиш-
но въздушни маси от един и същи тип. Посочват се и преходните пояси, в които 
въздушните маси се сменят според сезона. По отношение на климатичната област 
се изяснява, че основните фактори за формирането са отстоянието от водните ба-
сейни и надморската височина. Чрез беседа учителят изяснява формирането на 
климатични области с морски и континентален климат, климатични области по из-
точното и западно крайбрежие. Актуализират се знанията за четене на климатогра-
ма и правилото за характеристика на климатичен пояс. По таблица 1, климатичната 
карта от атласа и климатограми, учениците характеризират климатичните пояси и 
области. Учителят допълва и коментира обясненията на учениците.

3. Учителят въвежда понятието климатични промени. Тук може да се из-
ползва частично-търсещ метод, с цел учениците сами да достигнат до изводи за 
причините, които биха предизвикали промени в климата – естествени, природни и 
антропогенни, предизвикани от човекът с неговата дейност. Тази част от урока е 
може да се постави и като дискусионна тема, защото чрез нея могат да се формират 
компетентности за устойчиво развитие и опазване на околната среда. 

Темата е подходяща за прилагане на междупредметни връзки, писане на гео-
графски текст, работа с ИКТ, разработване на проект, разработване на постер или 
рисунка. 

Учениците могат да направят предварителна подготовка като представят раз-
лични доказателства за климатичните, промени предизвикани от хората. Дават се 
предложения за намаляване на замърсяването , предизвикано от хората.

(Може да се използва видео и снимков материал, който формира по-добри 
представи за антропогенното замърсяване.)

Обобщение 
В края на всеки урок има урочно обобщение в рубриката „Най-важното в уро-

ка“, което учениците трябва да овладеят през учебния час.
V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
4. Учебен атлас
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от участия в часа, домашни работи



46

Хидросфера. Световен океан

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да познава разпределението на водите в хидросферата.
2. Да познава свойствата разтворимост и топлоемкост на океанската и морската 

вода.
3. Да обяснява хоризонталното разпределение на температурата и солеността 

на океанската и морската вода по карта.
4. Да оценява значението на свойствата на океанската и морската вода за кли-

мата на Земята и живота на човека.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс и други електронни средства за преподаване
Групова работа, дискусия, фронтална беседа
III. Примерен план на урока
1. Хидросфера
2. Световен океан
3. Свойства на океанската (морската) вода:
а) температура
б) соленост
4. Значение на свойствата на океанската вода за климата и живота на човека.
IV. Ход на урока
Въведение
Припомня се какво представлява хидросферата, какво е нейното значение за 

останалите геосфери на Земята. Учениците анализират фиг. 1 и определят разпре-
делението на водите в хидросферата.

Мотивиране и обявяване на темата
„Какво представлява най-големият географски обект на планетата, който е оп-

ределящ за климата на Земята и за живота на хората?“ – проблемен въпрос, по 
който ще се работи през часа.

Разработване на новия учебен материал
Припомня се изученото по човека и природата и по физика за свойствата на во-

дата. С помощта на таблица 1 се проследява плътността на прясната вода и нейно-
то намаляване с понижаване на температурата. Обяснителен разказ за намаляване-
то на плътността с понижаването на температурата и значението на това свойство 
на водата за оцеляването на организмите във водните басейни през зимата. 

Учителят насочва към използване на стратегията за учене показана в учебника 
в табличен вид (свойства на водата и тяхното значение за климата и човека). 

С помощта на таблица 2, чрез фронтална беседа, си припомня океаните на Зе-
мята, площ е и процентното им разположение, което заемат по площ в северното 
и южното полукълбо.

(Може да се използва електронен ресурс.)
С помощта на насочващи въпроси за изученото от пети клас учениците си при-

помнят свойствата на океанската и морска вода. Учителят изнася евристична бе-
седа върху промяната на температурата в географска ширина, фиг. 2а, и в дълбо-
чина, фиг. 3. Прави се анализ на двете фигури и учениците стигат до съответните 
изводи за изменението на температурата в географска ширина и дълбочина.
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Учителят дефинира понятието соленост и чрез беседа за солеността, за това 
как се определя и как се измерва и за химичния състав на океанската вода. По 
фиг. 4 учениците определят състава на разтворените вещества. Правят изводи за 
съдържанието на веществата с най –голямо процентно съдържание в океанската 
вода. Учителят изисква да се разкрие връзката между солеността и валежите. С 
помощта на фиг. 2 учениците определят разпределението на средната соленост по 
географска ширина и посочват причините за това. 

5. Обяснителна беседа за значението на световния океан за климата, като резер-
воар за топлина и енергия. За влиянието му върху температурата и атмосферното 
налягане. Обяснява за температурните контрасти на повърхността на океаните, 
които са много по-малки отколкото на континентите. За промените в температу-
рата на повърхността на океаните, които предизвикват промени в атмосферното 
налягане. Учениците правят изводи за влиянието на океаните върху атмосферната 
циркулация и върху формирането на валежите. Значението на океаните за живота 
на човека може да бъде представено, като обяснителен разказ за свойствата на 
океанската вода , които са привлекателни и като място където живеят хората. Из-
ползва се електронен ресурс богатства на световен океан. (Може да се използва 
видео и снимков материал, който формира по-добри представи.) Може да бъде 
зададена предварителна задача: изготвяне на съобщение или презентация за богат-
ствата и значението им за хората.

Обобщение 
С помощта на рубриката най-важното в урока се извършва обобщението, като се 

преговарят новите понятия по темата и се попълва таблицата „Стратегия за ученето“
V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя.
4. Атлас.
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания.
Оценки от участия (работа в час – от участие в коментарите по текст и фигури 

от учебника).

Климат
(Урок за дейност)

I. Цели на урока (очаквани резултати)
Учениците да могат:
1. Да четат синоптична карта.
2. Да правят елементарна прогноза на времето.
3. Да анализират климатограма и да прави изводи за типа климат.
4. Да приложат получените знания на практика, като с помощта на снимков 

материал прави опит за визуализиране на видовете облаци. 
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II. Използвана информация 
Филми, енциклопедии, интернет, таблици и схеми. 
III. Предварителна подготовка 
Учебна среда 

 ● Чиновете в класната стая може да бъдат подредени, за да може да се работи 
по групи

 ● Мултимедия или интерактивна дъска според възможностите на училището
 ● Стенна карта на света

Учебно-методически пособия
 ● Работа с целия учебен комплект
 ● Електронен учебник и електронни ресурси към него
 ● Допълнителен материал – по избор на учителя
 ● Линия и молив

IV. Ход на урока
Въведение. Учителят обяснява работата на климатолога, необходимостта от 

практически знания за климата, за факторите, които го формират и за неговите 
елементи.

Мотивиране и обявяване на темата. Учителят запознава учениците с умени-
ята, които ще получат през часа за дейност – четене на синоптична карта, създава-
не на умения за изготвяне на елементарна прогноза за времето и за разпознаване 
на видовете облаци.

Учителят дава общи насоки за работа през часа: какви дейности ще се изпълня-
ват и задачите, които трябва да се решават през учебния час. Обсъжда се структу-
рата на урока, формират се екипи, обяснява се, че ще има време за самостоятелна 
работа и задачи, които се изпълняват за определено време. Дейности, които ще 
бъдат насочени към анализ на изображенията и на дадената статистическа инфор-
мация. В края на часа ще се направи обобщение.

Дейности
Задача 1. Ученик чете условието и обясненията към зад. 1. Общокласно се ко-

ментира задачата и поставените условия. Учениците се запознават самостоятелно 
със знаците от дясната страна на картата и с легендата. Времето за самостоятелна 
работа е 5 мин., като направените изводи се вписват в тетрадката.

Синоптичната карта на Азия може да бъде представена в електронния ресурс
Задача 2. Представена е във вид на географска игра, като с нея се цели да се 

затвърдят уменията за анализиране на климатограма и извеждане на обобщения за 
типа климат. Класът се разделя на два екипа – ученици и климатолози.

Екип „Климатолози“ подготвя въпроси към учениците.
Екип „Ученици“ подготвят отговорите.
И двата екипа работят с дадените климатограми, географски координати, сним-

ки на облаци, учебни листове и учебен атлас. Време за самостоятелна работа (под-
готовка на въпроси и отговори – 5 мин). След проведената дискусия направените 
изводи се записват в тетрадката. 

Задача 3. Задачата е свързана с предварителна подготовка за изготвяне на на-
учно съобщение или презентация на тема „Какво е важно да знаем за климатични-
те промени, на които сме свидетели днес?“. Представяне на научно съобщение или 
презентация от ученик пред класа. С представянето на презентацията се цели да се 
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придобият ключови компетентности за използване на мултимедия за представяне 
на зададената задача.

Обобщение. Обобщението е свързано с географската игра и с посочените кли-
матични пояси. Изводи се правят за влиянието на човека върху изменението на 
климата на Земята. 

V. Oценяване
Самооценка от учениците за участието им в часа и конкретно в географската 

игра
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Текущи оценки от практически изпитвания
Текущи оценки от работа по групи
Оценки от участия 
Учителят отправя препоръка към учениците за запазване в портфолиото 

с цел срочно и годишно оценяване.

Движения на океанската и морската вода

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да разграничава видовете вълни – ветрови, земетръсни и приливни.
2. Да знае образуването и значението на видовете движения на океанската вода 

(вълни, приливи и отливи, течения).
3. Да знае причините за образуването на приливите и отливите.
4. Да изработва схема на основните океански течения.
5. Да оценява значението на вълните, приливите и отливите и на океанските 

течения за климата на земята и живота на човека.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс, текст, илюстрации от учебника
Интерактивна дъска според възможностите на училището 
III. Примерен план на урока
1. Вълни:
а) образуване и елементи 
б) видове и разпространение
2. Океански и морски течения
а)образуване и видове
б) значение на теченията за климата и живота на човека
3. Приливи и отливи;
а) причини за образуване
б) значение на вълните, приливите и отливите за живота на човека.
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IV. Ход на урока
Въведение
Учителят прави преговор върху хидросфера и световен океан, като ползва въ-

просите от рубриката на предния урок – „Проверете какво научихте“.
Мотивиране и обявяване на темата
Учителят обявява темата и мотивира необходимостта от изучаването и, пора-

ди големия обхват на световния океан, поставя основния въпрос по който ще се 
работи през учебния час „Как движенията на океанската и морската вода влияят 
върху климата и живота на човека?“ В края на учебния час учениците трябва да 
дадат отговор на този въпрос. Отделя се внимание на стратегията на учене за видa 
движения на океанската вода и причините довели до тяхното образуване.

Разработване на новия учебен материал
1. На базата на изученото от пети клас учениците обясняват движенията на оке-

анската вода. Учителят чрез беседа изяснява образуването на вълните. Учениците 
анализират фиг. 1 в учебника и под ръководството на учителя изясняват основните 
елементи на вълната. Чрез евристична беседа учителя изяснява образуването на 
различните видове вълни (вулканични, земетръсни) Може да се ползва електро-
нен ресурс. С помощта на фиг. 2, използвайки обяснително-илюстративния метод, 
учителя обяснява разпространението на вълните.

2. Чрез обяснителен разказ за същността на океанските и морските течения, 
учителят изяснява причините за тяхното образуване, като ползва фиг. 7 в учебни-
ка. Видовете течения могат да бъдат обяснени чрез фиг. 8. Класът се разделя на 
две групи: първа група докладва топлите океански течения, а втора група студени-
те океански течения.

За значението на теченията може да бъде зададена предварителна подготовка. 
Учениците могат да направят съобщение или презентация. Учителят коментира и 
допълва изпълнението на предварително зададената задача. Правят се изводи за 
значението на теченията, за климата и за стопанството на страните.

3. Учителят използва беседа за изясняване на причините за образуването на 
приливите и отливите. Използва фиг. 3 от учебника. Отделя се специално внима-
ние и се изясняват новите понятия: притегателна сила, центробежна сила, прили-
вообразуваща сила. Чрез обяснителен разказ и с помощта на фиг. 4 учителят пред-
ставя образуването на приливите и отливите. Посочват се причините за образува-
нето на най-големите приливи и отливи на земята – анализира се фиг. 5. Посочват 
се местата по света където има най-големи приливи и отливи – фиг. 6. Учителят 
съвместно с учениците коментира значението на вълните, приливите и отливите за 
живота на хората. (Може да се ползва електронен ресурс.)

Обобщение 
В края на всеки урок има урочно обобщение в рубриката „Най-важното в уро-

ка“, което учениците трябва да овладеят през учебния час и новите понятия. Ана-
лизира се поставената проблемна задача за значението на вълните, океанските и 
морски течения, приливи и отливите.

V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
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3. Допълнителен материал – по избор на учителя
4. Карта на океанските и морски течения
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални и групови устни изпитвания.
Оценки от участия (работа в час – от участие в коментарите по текст и фигури 

от учебника).

Води на сушата. Подземни води, езера, блата, ледници

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да разграничава видовете подземни води и видовете езера.
2. Да обяснява образуването на блатата и ледниците и тяхното териториално 

разположение.
3. Да оценява значението на подземните води, езерата и ледниците за живота 

на земята.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс
Интерактивна дъска според възможностите на училището 
III. Примерен план на урока 
1. Подземни води:
а) образуване
б) видове.
2. Езера и блата
3. Ледници:
а) образуване
б) видове и разпределение.
4. Значение на подземните води, езера и ледници.
IV. Ход на урока
Въведение
Припомня се от изученото в пети клас за видовете води на сушата и делът им в 

хидросферата. 
Мотивиране и обявяване на темата
Учителят мотивира темата и посочва видовете води на сушата, които ще се изу-

чат през този учебен час. Основния проблем, върху който ще работят учениците 
през часа е: Какво е значението на водите на сушата за живота на земята и какво е 
влиянието на човека върху тях.

Разработване на новия учебен материал
1. Чрез беседа учителят разкрива образуването на подземните води. По фиг. 1 

се определя начина на образуване на отделните видове подземни води в различни 
скали. Класът може да се раздели на четири екипа, като всеки екип с помощта на 
учебника и фигурите от него, определят условията за образуване и съществените 
признаци на грунтовите, артезианските, карстовите и минералните води и тяхното 
значение. Всеки екип докладва пред класа. 
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2. Учителят чрез обяснителен разказ изяснява образуването на езерата и видо-
вете езера. Обяснява понятието тектонско езеро и с помощта на физическата карта 
в учебния атлас дава примери за тектонски езера по света. Изяснява се образува-
нето на отделните видове езера: по произход, по степен на соленост. 

Учениците работят в учебния атлас и посочват примери за различни видове 
езера според техния произход. 

Учителят изнася беседа за образуването на блатата, като в нея акцентира за 
същността и причините за тяхното образуване. Определят се географските реги-
они на тяхното разпространение с помощта на физическата карта. Формират се 
пространствени представи. Учениците определят значението на езерата и блатата 
за водния кръговрат и за хората.

3. Чрез евристична беседа се изяснява образуването на ледниците по фиг. 9 
в учебника. Изяснява се понятието снежна линия и промяната Ӝ във височина в 
зависимост от географската ширина – фиг. 10. Чрез беседа и фигурите от учебни-
ка учителят обяснява образуването на планинските и континенталните ледници и 
характеризира техните особености. Учениците ползват физическите карти в учеб-
ния атлас и определят тяхното географско разположение. Може за бъде направена 
дискусия на тема възможностите и начините за използване на водите от ледниците.

(Може да се използва видео и снимков материал, който формира по-добри 
представи за видовете ледници.)

Обобщение 
Ползвайки изученото в часа учениците изясняват двустранния процес за сто-

панското значение на водите на сушата и ползите на хората от една страна, а от 
друга страна как хората със своята дейност влияят върху водите и какви вреди 
нанасят те(могат да бъдат изготвени доклади и презентации предварително).

В рубриката „Най-важното в урока“ учениците затвърдяват най-важното в урока.
V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от групови устни изпитвания
Оценки от участия (работа в час – от участие в коментарите по текст и фигури 

от учебника)

Води на сушата. Реки

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да обяснява формирането на речните води.
2. Да обяснява връзката на реките с релефа и климата.
3. Да характеризира речния режим по хидрограма и видовете речно подхран-

ване.
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4. Да обяснява значението на реките за живота на Земята и въздействието на 
човека върху тях.

5. Да обяснява рисковете, свързани с наводнения, лавини и правилата за пове-
дение при тях.

II. Насоки за организиране на учебната среда
Прилагане на интерактивни методи на работа, електронен ресурс и др. средства 

според възможностите на училището. 
III. Примерен план на урока 
Формиране на речните води.
1. Връзка на реките с релефа и климата.
2. Речна система и водосборен басейн.
3. Течение на реката:
а) водно количество
б) речен оток.
4. Видове подхранване и речен режим.
5. Значение на реките за живота на Земята:
а) въздействие на човека върху реките
б) рискове за човека.
IV. Ход на урока
Въведение
Прави се преговор върху изученето и учениците правят изводи за водите на 

сушата. Използват се знанията на учениците за провеждане на беседа. Правят се 
изводи за водите на сушата. Учителят поставя задача по физическата карта в учеб-
ния атлас да се открият най – големите водни обекти на сушата – реки и езера.

Мотивиране и обявяване на темата
Темата се мотивира чрез разказ от учителя за значението на реките, за живота 

на хората, за развитието на селищата и за биосферата. Поставя се проблемния 
въпрос, по който ще се работи по време на часа „Реките продукт на релефа и кли-
мата“.

Разработване на новия учебен материал.:
1. Учителят припомня понятието река, изучено в пети клас. Обяснителен разказ 

за формирането на речните води.
2. С помощта на евристична беседа се разглежда връзката между образуването 

на реките и релефа, като се използва физическата карта на света, се изяснява ро-
лята на релефа за образуването дължината на реката и за скоростта на течението. 
Разглежда се връзката между наклона на склона, скоростта и разрушителната дей-
ност на водата.

Общокласно се определя връзката между климата, количеството и режима на 
валежите, температурата, изпарението и режима на реките. Използват се физиче-
ската и климатична карта на света, с помощта на които се определят най-пълно-
водните реки на Земята. Учениците правят връзки с изученото за климат и дават 
примери за реки с постоянен и непостоянен режим. 

3. С помощта на фиг. 1 учителят с обяснителен разказ изяснява понятията речна 
система и водосборен басейн (фиг. 2а) Въвежда понятието вододел чрез определе-
ние. Посочва примери от географската карта.

4. Анализирайки фиг. 2б учениците, ръководени от учителя, определят елемен-
тите на речното течение. Учителят въвежда понятието водно количество чрез 
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определение. По таблица 1 учениците разглеждат реките с най-големи средного-
дишни водни количества. Въвежда се понятието речен отток. По фиг. 4 учениците 
определят разпределението на средния годишен отток в мм и реката с най-голям 
средно годишен отток (фиг. 5).

5. Видовете подхранване може да се зададат под формата на самостоятелна 
работа с учебника. Учениците докладват за различните видове подхранване. Пра-
вят изводи за връзката между типовете подхранване и типа климат. Учителят дава 
определение и обяснява понятието речен режим, характеризират се неговите про-
явления. С помощта на фиг. 6 могат да се изяснят основните характеристики на 
речния режим, пълноводие и маловодие.

Значението на реките и влиянието на човека върху тях може да бъде разгледано 
във вид на дискусия, като се зададе на учениците като предварителна подготовка 
за часа. Рисковете за човека може да се изяснят по добре, като бъдат онагледени 
чрез видео филм от електронния ресурс. Учителят набляга и разяснява правилата, 
които трябва да се спазват при наводнение.

Обобщение 
Използва се стратегията за учене и рубриката „Най-важното в урока“, което 

учениците тябва да овладеят през учебния час.
V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от участия (работа в час – от участие в коментарите по текст и фигури 

от учебника)

Хидросфера. Водното богатство на планетата
(Урок за дейност)

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да прави изводи за връзката между климата и режима на водите.
2. Да анализира изображения, свързани с океанските и морски течения. 
3. Да прави изводи за значението на реките и Световния океан за живота на 

хората.
II. Използвана информация
Филми, енциклопедии, интернет, таблици и схеми.
III. Предварителна подготовка 

 ● Учебна среда 
 − Чиновете в класната стая може да бъдат разположени във формата на бук-
вата П, отворена към бялата дъска

 − Мултимедия или интерактивна дъска според възможностите на училището
 − Стенна карта на света
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 − Учебно-методически пособия
 − Работа с целия учебен комплект
 − Електронен учебник и електронни ресурси към него
 − Допълнителен материал – по избор на учителя

IV. Ход на урока
Въведение. Прави се преговор върху изученото за хидросферата. 
Мотивиране и обявяване на темата. Обосновава се необходимостта от по-

знаването на хидросферата и значението и за живота на хората. Учителят опреде-
ля, че през часа ще се търси връзката между климата и режима на водите, ще се 
обсъжда значението на океанската вода и реките за живота на Земята. 

Дават се общи насоки за работа през часа: определят се дейности, които ще се 
изпълняват, и задачите, които трябва да се решават. Учителят обсъжда с ученици-
те структурата на урока, обяснява се, че ще се работи индивидуално и групово, ще 
се правят общокласни коментари и ще има време за самостоятелна работа и зада-
чи, които се изпълняват за определено време. Дейности, които ще бъдат насочени 
към анализ на изображенията и на дадената статистическа информация. В края на 
часа ще се правят общокласни коментари и изводи.

Дейности
Задача 1. Свързана е с анализиране на изображения, текст и на процеси и явле-

ния. След решаването на трите подусловия на задачата и след изказване на обоб-
щените изводи се организира дискусия на тема: „Значение на свойствата на океан-
ската и морската вода за климата и живота на хората на Земята“.

а) Класът се разделя на 2 групи. Първа група работи по фиг. 1, а втора група 
по фиг. 2. Учениците от двете групи отговарят на посочените въпроси и правят 
обобщени изводи.

б) Учениците работят самостоятелно – анализират факторите, които влияят 
върху солеността на водата в Атлантическия океан. Спазвайки насоките за работа 
и след анализ на изображенията, ученици от класа докладват изпълнението на за-
дачата. Отговорите и направените изводи се записват в тетрадката.

в) Може да се приложи в два варианта:
– учениците самостоятелно да изчетат текста или
– ученик от класа изчита текста и общокласно се анализира от учениците, като 

определят океанското течение, за което се отнася. 
Задача 2. Изясняват се закономерностите и причинно-следствените връзки 

между климат и води чрез анализа на приложения графичен материал (анализ на 
хидрограма) и снимков материал. Учениците правят описание на дадените реки. 
Правят изводи за типа на климата и разпределението на оттока, за зависимостта 
между елементите на климата, подхранването на реките и речния отток. Ученици-
те представят изводите, като съчиняват кратък текст за климата и водите, като в 
него посочват значението на реките за живота на хората. 

Обобщение. В края на часа ученици от класа изчитат изготвените съчинения и 
общокласно се правят изводи и обобщение. 
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V. Oценяване
Самооценка от учениците за участието им в часа и оценка на съчинението на 

свои съученици за взаимовръзката между климата и водите.
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Текущи оценки от практически изпитвания
Текущи оценки от работа по групи
Оценки от участия 
Учителят отправя препоръка към учениците за запазване в портфолиото 

с цел срочно и годишно оценяване.

Литосфера. Вътрешен строеж на Земята

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да познава вътрешния строеж на Земята и да го предстви във вид на схема.
2. Да характеризира състава земната кора.
3. Да сравнява типовете земна кора.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс
Интерактивна дъска според възможностите на училището 
III. Примерен план на урока 
1. Вътрешен строеж на Земята.
а) слоеве във вътрешния строеж
2. Състав на земната кора.
а) магмени скали
б) седиментни скали
в) метаморфни скали.
IV. Ход на урока
Въведение
Проверяват се опорните знания на учениците усвоени дотук: Как си взаимо-

действат обвивките в геосферата и Защо е необходимо да се изучава вътреш-
ния строеж Земята?

Мотивиране и обявяване на темата
Основният въпрос, по който ще се дискутира през часа е: Как процесите във 

вътрешността на Земята влияят върху живота на нашата планета и върху равитие-
то на човешкото общество?

Разработване на новия учебен материал
1. Обяснителен разказ от учителя за начина на изследване на плътността и дебе-

лината на всеки слой от вътрешността на Земята. Учениците разглеждат скоростта 
на разпространение в различните слоеве на вътрешния строеж на Земята – фиг. 1. 
Припомня се вътрешният строеж на Земята, изучаван в 5. клас.

Беседа за вътрешния строеж на Земята. Учителят въвежда новите понятия: ас-
теносфера, горна и долна мантия, външно и вътрешно ядро. По фиг. 2 учениците 
проследяват разположението на слоевете, тяхната дебелина, състоянието на веще-
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ствата, които ги изграждат, и правят необходимите изводи за закономерностите в 
изменението на състоянието на веществата. 

Учителят разказва и с помощта на табл. 1 обяснява най-разпространените ве-
щества, които участват в състава на земната кора. Учениците определят най-раз-
пространените елементи в земната кора. 

Типовете земна кора могат да бъдат разгледани чрез работа по екипи. Класът 
се дели на два екипа – ползват фиг. 2 и текста от учебника. Всяка група докладва 
за местоположението, дебелината, състава и плътността в двата типа земна кора. 
Учителят провежда беседа за останалите слоеве във вътрешния строеж на Земята.

Общокласна работа за усвояване на новите понятия – фиг. 5, като ученици-
те четат определенията за новите понятия: астеносфера, долна мантия, външно и 
вътрешно ядро, а учителят ги коментира. Учениците правят изводи за промените, 
които извършват вътрешните процеси върху повърхността на Земята. 

2. За да се разгледа състава на земната кора, се използва фиг. 6. Учениците оп-
ределят видовете скали. Класът може да се раздели на 3 групи. Всяка група попълва 
таблицата за съответния вид скала. Учениците разграничават видовете скали, про-
следяват мястото и начина на образуването им. Дават примери за различните видове 
скали. (Може да се демонстрират образци от различни видове скали чрез сбирки.)

Обобщение 
Учениците дават примери и доказват как вътрешните обвивки взаимодействат 

с външните обвивки на Земята и как това взаимодействие въздейства върху разви-
тието на човешкото общество и прави Земята една неповторима планета.

(Може да се използва видео и снимков материал, който формира по-добри 
представи.)

Отделни ученици правят затвърдяване с рубриката „Най-важното в урока“, 
което учениците трябва да овладеят през учебния час.

V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални и групови устни изпитвания.
Оценки от участия от работа през часа – от участие в коментарите по текст и 

фигури от учебника, изпълнение на домашна работа и др.

Тектоника на литосферните плочи

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да знае какво представляват литосферните плочи.
2. Да обяснява тектониката на плочите.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс и др. ресурси според възможностите на учи-

лището.
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III. Примерен план на урока 
1. Теория на Вегенер.
2. Тектоника на плочите.
а) теория за тектоника на плочите
б) литосферни плочи
в) разпадане на Пангея.
3. Движение на плочите.
IV. Ход на урока
Въведение 
В общокласен формат се прави преговор на изученото за литосфера и вътре-

шен строеж на земята. Използват се зад. 7 и зад. 8, стр. 69 и вътрешен строеж на 
Земята. Припомня се изученото от пети клас за образуването на континентите и 
океаните. Разглеждат се причините, променящи лика на Земята. 

Мотивиране и обявяване на темата
Учителят мотивира необходимостта от изучаване на темата „Тектоника на ли-

тосферните плочи“, като разкрива, че с тях е свързано образуването на конти-
нентите и океаните и релефа на Земята. През този час трябва да се докаже този 
факт. Поставя се дискусионната тема: „Съществува ли връзка между движението 
на плочите и релефа на земята?“.

Разработване на новия учебен материал:
1. Встъпителна беседа – анализ на фиг. 1, по която учениците правят извод за 

очертанията на континентите. Обяснителен разказ за теорията на Вегенер за дрей-
фа, която доказва разпадането на Пангея и формирането на днешните континенти. 
Акцентира се върху доказателствата, които подкрепят теорията за образуването 
на континентите, но разглеждат и нейните слаби страни.

2. Учителят представя теорията за тектоника на литосферните плочи – разкрива 
нейната същност и основната причина за създаването й от А. Вегенер.

По фиг. 3 учениците назовават главните литосферни плочи. Правят изводи за 
тяхната големина и взаимното разположение. Учителят прави обяснителен разказ 
за строежа на литосферните плочи и движенията, които извършват. 

Общокласен анализ на фиг. 4. Извеждат се типовете земна кора, формиращи 
Южноамариканската плоча. Учителят обръща внимание, че в строежа на платфор-
мите са включва и мантията. Съвместно с учениците правят необходимите изводи.

Обяснителен разказ с опора върху текста и фиг. 5 за разпадането на Пангея. 
Дава се предположение за бъдещето на океаните и континентите. 

3. Чрез обяснителен разказ се изяснява движението на плочите. С помощта на 
фиг. 7, беседа от учителя и общокласен коментар се разглеждат видовете взаимо-
действия между плочите. Учителят въвежда новите понятия срединни океански ве-
риги (хребети), като се използва фиг. 8а, дълбоководни океански падини (ровове) 
фиг. 8б и островни дъги – фиг. 8в. Систематизират се причините за формирането, 
особеностите и мястото на образуване. С помощта на фиг. 8г се изяснява форми-
рането на големите планински вериги на Земята. Учителят разглежда причините, 
които водят до причините за възникване на земетресения и вулкани. 

Обобщение 
В края на часа учениците общокласно отговарят на дискусионния въпрос. За 

обобщение и затвърдяване се използва рубриката Най-важното в урока.
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V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от участия (работа в часа, участие в коментарите по текст и фигури от 

учебника)

Ендогенни релефообразуващи процеси

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да характеризира ендогенните релефообразуващи процеси.
2. Да прави изводи за географското разположение на вулканите и земетресени-

ята.
3. Да обяснява влиянието на земетресенията върху живота на човека.
4. Да знае правилата за поведение при земетресение.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс, учебник
Групова работа
III. Примерен план на урока 
1. Съшност.
2. Тектонски движения и тектонски структури.
3. Вулкани.
4. Земетресения
а) земетресенията и животът на човека. 
IV. Ход на урока
Въведение 
Прави се преговор върху изученото за литосфера и вътрешен строеж на Земя-

та. Учениците дават отговор на въпроса: „Кои процеси оказват най-силно влияние 
върху релефа на Земята? Къде се формират?“

Мотивиране и обявяване на темата
Учителят разяснява на учениците какво ще научат през часа. Поставя темата, 

по която ще дискутират по време на целия урок – активните вулкани и земетресе-
ния са характерни за зоните на сблъсъка на две литосферни плочи.

За по-добрата организация през часа може да бъде използвана стратегията за 
учене.

Разработване на новия учебен материал
1. Чрез беседа с помощта на учениците учителят актуализира знанията им за 

релефа и процесите, които го формират. Специално внимание се отделя на ендо-
генните процеси. Учениците правят извод, че тяхната проява води до образуване 
на едрите форми на релефа. 
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2. Учителят изяснява, че с разработването на новото учебно съдържание ще 
се разгледат не само тектонските движения, но и тектонските структури, които се 
образуват. Ще се правят опити за тяхното визуализиране и локализиране.

Учителят разглежда основните релефообразуващи процеси – скоростта, с коя-
то протичат, периодът от време и структурите, които се образуват.

(Може да се използва работният лист за попълване на видовете тектонски 
структури.)

Видовете тектонски структури – гънкови и разломни, могат да бъдат разгледа-
ни, като класът се раздели на два екипа: екип 1 проучва Гънкови структури, като 
работи с фиг. 1 и фиг. 2 и текста от учебника, а екип 2 проучва Разломни структу-
ри и работи с фиг. 3 и фиг. 4 и текстa от учебника. След анализа на фигурите и на 
текста представители на екипите докладват пред класа видовете структури, начина 
на образуване и техните особености. Учителят систематизира понятията хорст, 
грабен, антиклинала и синклинала.

3. Учителят изнася обяснителна беседа за вулканите, като използва фиг. 6а и 
фиг. 6б от учебника. Учениците разглеждат видовете вулкани и определят техните 
елементи. Като предварителна подготовка за часа може да се зададе изготвяне на 
презентация на тема: „Най – големите вулкани на света“.

(Може да се използва видео и снимков материал, който формира по-добри 
представи за живота на хората в различните климатични области.)

4. Учителят изяснява същността на земетресенията. Съвместно с учениците са 
разглежда фиг. 7 от учебника, като се изясняват понятията епицентър и хипо-
център. Учителят насочва вниманието на учениците към скалите за измерване на 
интензивността и магнитуда на земетресенията. Разглежда се табл. 1 от урока, с 
помощта на която учениците правят изводи за средния годишен брой на земетре-
сенията с различна сила.

Общокласен коментар на фиг. 9 за географското разпространение на вулканите 
и земетресенията на Земята. Учениците правят извод, че земетресенията и вулка-
ните са разположени по границата (в зоните на сблъсъка) на тектонските плочи.

Учителят акцентира върху табл. 2 – земетресения, взели най-много жертви през 
последните години. Изнася беседа за безопасно поведение при земетресения. Тук 
може да се позстави предварително задача за изготвяне на презентация за най-силни-
те земетресения на Земята и правилата за безопасно поведение при земетресение.

Обобщение 
Може да се използва стратегията за учене
В края на всеки урок има урочно обобщение в рубриката „Най-важното в уро-

ка“, което учениците трябва да овладеят през учебния час.
V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от устни групови изпитвания
Оценки от участия в работата в час с текст, фигури, индивидуални отговори и др.
Оценки от участия в екипната работа
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Екзогенни релефообразуващи процеси

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да характеризира екзогенните процеси и географското им разпространение.
2. Да разпознава екзогенните форми по описание или изобрзжение.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на: електронен ресурс, групова, проектна работа
III. Примерен план на урока 
Същност.
1. Изветряне на скалите.
2. Релефообразуваща дейност на течащата вода.
3. Карстов процес.
4. Релефообразуваща дейност на ледниците.
5. Релефообразуваща дейност на океанските и морски води.
6. Релефообразуваща дейност на ветровете.
IV. Ход на урока
Въведение. Учителят и учениците съвместно припомнят изученото от уроците 

„Литосфера“ и „Ендогенни релефообразуващи процеси“. Учителят насочва вни-
манието на учениците към формирането на релефа и релефообразуващите проце-
си, довели до неговото формиране.

Мотивиране и обявяване на темата: Чрез беседа учителят изяснява, че фор-
мите на релефа се създават от ендогенните релефообразуващи процеси, но се про-
менят и разрушават от екзогенните релефообразуващи процеси. Акцент за часа 
може да бъде: Формите, които се наблюдават днес, са произлезли от други 
форми, така както от днешните форми ще се образува бъдещият релеф на 
земната повърхност. 

Учителят обръща внимание на стратегията за учене и разяснява използването.
В таблицата, както е показано, се попълват графите – новите понятия. 

Понятие Изветряне Ерозия Карст Екзарация Абразия Еоличен
процес

Процес

Механич-
но или 
химично 
изменение 
на скалите: 
физично, 
химично, 
биологично, 
склонови 
процеси

Разруша-
ване на 
скалите от 
течащата 
вода

Карстов 
процес – 
разтваряне 
на скалите 
от въгле-
родния 
диоксид

Рушителна-
та дейност 
на ледника

Разруши-
телната 
дейност на 
морската 
вода

Разруши 
телната 
дейност на 
вятъра

Разработване на новия учебен материал
1. Евристична беседа, в която учителят с помощта на учениците изяснява фак-

торите, които предизвикват екзогенните процеси. Изясняват се и двете групи ек-
зогенни процеси. Учителят определя организацията на темата, разпределена в два 
учебни часа; основните въпроси, на които ще се търси отговор:



62

 ● Кои са екзогенните процеси и кои са факторите за тяхното действие?
 ● Кои са формите на релефа?
 ● От кои земни сили са образувани?

За целта се използва учебна тетрадка, схемите в учебника, снимки, таблици, 
електронен ресурс, презентации в продължение на двата учебни часа.

2. Учителят въвежда понятието изветряне и изяснява причините, които го 
предизвикват. Дели класа на 3 групи. Всяка група работи самостоятелно с учеб-
ника и фигурите в него, като изяснява същността на процесите и формите, които 
са резултат от изветрянето. Склоновите процеси се изясняват като опора се из-
ползват фиг.4 а и фиг.4 б от учебника и снимков метериал. Изясняват се понятията 
свлачище и срутище, като резултат от склоновите процеси. Учениците под ръ-
ководството на учителя правят изводи за опасността от срутища и свлачища като 
опасни за човека природни явления. (Може да се ползва електронен ресурс.)

3. При релефообразуващата дейност на течащата вода се въвежда понятието 
ерозия и районите и местата, в които преобладава. Въвежда се и се изяснява по-
нятието алувиални наслаги. За релефообразуващата дейност на временните по-
тоци учителят изнася беседа. Формите, които се образуват, могат да се видят на 
фиг. 5 в учебника. Релефообразуващата дейност на реката може да се представи, 
като за опора може да се ползват различни изображение от електронен ресурс и от 
учебника. Разглежда се дейността на реката в горното течение и формите, които се 
образуват в резултат на тази дейност – фиг. 5, 6, 7, стр. 79. По фиг. 8, стр. 80, се 
изяснява релефообразуващата дейност на реките в средното и долното им течение. 
Формите, които се образуват там, се подкрепят с примери, като се ползват фиг. 9, 
10, 11, стр. 80. 

4. Карстовият процес се изяснява с помощта на беседа. Тук може да се напра-
ви междупредметна връзка с химията. Ползва се фиг. 13 и електронен ресурс, за 
да се демонстрират формите, които са резултат от карстовия процес. В тази част е 
подходящо да се използа и възможността учениците да споделят свои впечатления 
от посететни пещери. От разказите им могат да се изведат основните понятия. 

5. Учителя обяснява релефообразуващата дейност на ледниците. Изяснява тер-
мина екзарация и понятията планински и континентални ледници. Формите, 
образувани от ледниците, се разглеждат, като за опора се използват фиг. 2 и фиг. 
3. (Може да се ползва електронен ресурс.)

Попълва се таблицата.
Процес Понятие Форми

6. Беседа за релефообразуващата дейност на океанската и морска вода. Въвеж-
да се понятието абразия. Изясняват се причините, които формират абразионните 
форми. Разглеждат се и си анализират формите, резултат от абразията – фиг. 6, 7 
в общокласна форма и работа с учебника. Учител и ученици съвместно изясняват 
формите, които се образуват. 

7. Релефообразуващата дейност на вятъра се изяснява чрез беседа. Въвежда се 
понятието еоличен процес. Учителят изяснява условията за неговото протичане. 
Учениците могат да бъдат разделени на две групи – първа група разглежда разру-
шителната дейност на вятъра и ползва като опора учебника и фиг. 10, а втора група 



63

разглежда акумулативната дейност на вятъра – ползва като опора учебника и фиг. 
11, 12, 13 и 14. Учителят изяснява видовете дюни и тяхното формиране. Ученици-
те дават примери. По фиг. 15 се изяснява транспортната дейност на дюните. 

Обобщение. В края на часа с помощта на стратегията за учене се правят не-
обходимите изводи и се дискутира твърдението: „Формите, които се наблюдават 
днес, са произлезли от други форми, така както от днешните форми ще се образува 
бъдещият релеф на земната повърхност“.

В края на часа се обобщава чрез рубриката Най-важното в урока.
От рубриката Проверете какво научихте е подходящо диференцирано да се 

използват задачите по време на преподаването на новия материал за осмисляне и 
разбиране, за домашна работа, за разработване на презенатации и проекти. 

V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал - по избор на учителя
4. Стенна карта
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Оценки от групови устни изпитвания
Оценки от участия в учебния час чрез коментарите по текст и фигури от учебника
Оценки от участия в работа в час – от участие в групови дейности, презентации, 

проекти

Литосфера. Твърдата обвивка на Земята
(Урок за дейност)

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да прави изводи за процесите в литосферата.
2. Да усъвършенства уменията си за работа със статистически материали.
3. Да анализира дадената информация.
II. Използвана информация 
Филми, енциклопедии, интернет, таблици и схеми, интернет, учебник
III. Предварителна подготовка 

 ● Учебна среда 
 − Чиновете в класната стая може да бъдат разположени във формата на бук-
вата П, отворена към бялата дъска

 − Мултимедия или интерактивна дъска според възможностите на училището
 − Стенна карта на света

 ● Учебно-методически пособия
 − Работа с целия учебен комплект
 − Електронен учебник и електронни ресурси към него
 − Допълнителен материал – по избор на учителя
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 − IV. Ход на урока
Въведение. Прави се преговор върху литосфера.
Мотивиране и обявяване на темата. Учителят мотивира необходимостта от 

изучаването на литосферата като твърдата обвивка на Земята, върху която живе-
ем. В нея протичат процеси и явления, които имат важно значение за живота на 
хората на Земята.

Учителят дава общи насоки за работа през часа: какви дейности ще се изпълня-
ват и задачите, които трябва да се решават през учебния час. Обсъжда с учениците 
структурата на урока, формират се екипи, обяснява се, че ще има време за са-
мостоятелна работа и задачи, които се изпълняват за определено време. Дейности, 
които ще бъдат насочени към анализ на изображенията и на дадената статистиче-
ска информация. В края на часа ще се направи обобщение.

Дейности
Задача 1. Свързана е с анализиране на изображение фиг. 1 и фиг. 2. Учениците 

работят самостоятелно в тетрадките, като отговарят на поставените въпроси. Об-
щокласно коментират задачата и правят изводи.

Задача 2. Затвърдяват се уменията за анализиране на снимков материал и из-
готвяне на коментар. Индивидуално всеки ученик разглежда и анализира сним-
ките, като спазва насоките за работа и използва ключовите думи. Направените 
репортажи (коментари) ги изготвя на определените места. Няколко ученици пред-
ставят изготвените коментари и се дискутират общокласно.

Задача 3. Задачата е свързана с анализ на изображение. За изпълнението и кла-
сът се разделя на 5 екипа. Всеки екип работи със снимка, на която са изобразени 
форми, които са резултат от ендогенни или екзогенни процеси, като спазва насо-
ките за работа. Екипите докладват за изпълнението на поставената задача, която 
може да протече като дискусия в класа.

 От набора от снимки всеки екип избира най-подходящата, на която е изобразен 
разглежданият процес. Привеждат се и други примери за него. Дава се допълни-
телна информация.

Предварителна подготовка: предварително да се изберат теми за ендогенни 
и екзогенни релефообразуващи процеси. Те могат да се дискутират по време на 
учебния час.

Обобщение. В края на часа общокласно правят изводи и обобщения върху ли-
тосферата. 

V. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Текущи оценки от практически изпитвания
Текущи оценки от работа по групи
Оценки от участия 
Учителят отправя препоръка към учениците за запазване в портфолиото 

с цел срочно и годишно оценяване.
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Педосфера. Биосфера

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да характеризира същността, образуването, състава и свойствата на почвите.
2. Да познава типовете почви, тяхното значение и разпространение.
3. Да характеризира състава, обхвата и процесите в биосферата.
4. Да дава примери за въздействието на човека върху педосферата и биосфе-

рата.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс, интерактивна дъска, таблети и др. средства 

според възможностите на училището. 
III. Примерен план на урока 
1. Почви.
2. Биосфера.
3. Въздействие на човека върху педосферата и биосферата.
IV. Ход на урока
Въведение. Преговор върху литосфера и екзогенни релефообразуващи проце-

си. Учителят задава въпрос: „Какъв е геосферният строеж на Земята?“ Общокла-
сен коментар на изучените сфери, изграждащи географската обвивка на Земята.

Мотивиране и обявяване на темата
Учителят насочва вниманието на учениците към връзката между климат, ска-

ли, води и формирането и разпространението на почвите, растителността и живо-
тинския свят. Провежда се дискусия върху необходимостта от тяхното изучаване. 
След общокласен отговор се поставя основната задача, по която ще се работи през 
часа: Оценка на значението на педосферата и биосферата за останалите сфе-
ри и живота на човека. Учителят определя и стратегията за учене – чрез схемата 
от учебника. 

Разработване на новия учебен материал
1. Припомня се ученото в 5. клас за почва. По фиг. 1 общокласно се коментира 

формирането на почвата. Посредством евристична беседа се припомнят факто-
рите, които оказват влияние върху образуването на почвите и се конкретизира и 
ролята на всеки фактор. Определя се най-важният фактор за формиране на почвите 
– климатът. Съставът на почвата се изяснява чрез анализа на фиг. 3. Общокласно 
по фиг. 4 се разглежда големината на скалните частици в почвата и тяхното зна-
чение за почвеното плодородие. Учителят прави обяснителен разказ за състава на 
почвата и веществата, които се съдържат в нея.

Строежът на почвата се изяснява чрез фиг. 5. Учителят обръща внимание на 
факта, че различните почви имат различен почвен профил.

При разглеждане на почвените типове се въвеждат и изясняват понятията зо-
нални и азонални почви, като се акцентира на факторите за тяхното образуване и 
разпространение. Зоналните типове почви се разглеждат чрез самостоятелна ра-
бота с текста от учебника. Общокласно учениците коментират почвените типове 
и попълват характеристиките им. В учебния атлас проследяват разпространението 
им. Учителят изяснява новите типове почви и техните особености – подзолисти 
(фиг. 6) и тундрови (фиг. 7). Разяснява се и височинното зониране на почвите.
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Чрез беседа, учителят изяснява причините за образуването и разпространение-
то на азоналните почви. Коментират се общокласно типовете азонални почви.

Чрез евристична беседа се изяснява стопанското значение на почвите и значе-
нието им като връзка между живата и нежива природа.

2. Учителят формулира понятието биосфера и нейния обхват. Въвежда поняти-
ята организмово съобщество и екосистема.

Общокласен коментар на фиг. 8. Учениците под ръководството на учителя 
припомнят процеса фотосинтеза от изученото по човекът и природата. Фиг. 9 се 
разглежда и анализира самостоятелно, като се извеждат и изясняват процесите в 
биосферата. Учителят въвежда понятието биомаса. Изисква от учениците да на-
правят извод за нейното географско разпространение. 

3. Въздействието на човека върху педосферата и биосферата може да бъде раз-
гледано, като предварително бъде зададена задача за изготвяне на доклади или 
презентации от двама ученици на тема: 

 ● Въздействие на човека върху педосферата и нейното опазване. 
 ● Въздействие на човека върху биосферата и нейното опазване. 

След обсъждане класът оценява двата реферата.
Обобщение 
Прави се общокласно обобщение по стратегията за учене. Общокласно се отго-

варя и се коментира поставеният в началото на часа въпрос.
В края на всеки урок има урочно обобщение в рубриката „Най-важното в уро-

ка“, което учениците трябва да овладеят през учебния час.
V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания.
Общокласно оценяване на докладите/презентациите/ на двамата ученици.
Оценки от участия (работа в час от участие в коментарите по текст и фигури от 

учебника, индивидуални и групови дейности).

Природни компоненти и природни комплекси. 
Природни зони

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Обяснява какво е природногеографски (геосистема) комплекс и неговите 

особености.
2. Познава същността на географската обвивка и обяснява нейните закономер-

ности.
3. Характеризира природните зони на Земята.
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II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс, индивидуална и групова работа
III. Примерен план на урока 
1. Природен комплекс
а) природен компонент
б) природен комплекс
2. Географска обвивка
а) същност и обхват
б) основни закономерности
3. Природни зони
IV. Ход на урока
Въведение 
Подходящо е да се формулира поредица от припомнящи въпроси в рамките на 5 

мин. с цел припомняне на знанията за природни зони на Земята от 5., 6., и 7. клас. 
Мотивиране на темата
Поставя основния въпрос, по който ще се работи през целия час: Кои са основ-

ните закономерности на географската обвивка на Земята и какво е тяхното 
влияние върху живота на Земята?

Учителят се обосновава пред учениците какво ще учат, как ще се учи и насочва 
към рубриката Стратегия за учене, стр. 94. 

Разработване на новия учебен материал
1. Обяснителен разказ за природните компоненти. Учениците изброяват при-

родните компоненти, обясняват свързаността помежду им – дават примери като 
доказателство за свързаността им.

Учителят дава определение за природен комплекс. Чрез беседа изяснява, че 
промяната на един компонент може да предизвика и промяна на останалите компо-
ненти. Изясняват се понятията пълен и непълен природен комплекс, като се под-
крепят с примери. 

2. Учителят прави беседа за географската обвивка на Земята. Обяснява се на-
чинът на формиране и агрегатното състояние на веществата в нея. По фиг. 1 се 
изяснява нейният обхват, а с помощта на фиг. 2, 3 и 4 се коментират природните 
комплекси, които се срещат в нея и се правят съответните изводи, свързани с пей-
зажите, които са дадени. (Може да се ползва електронен ресурс.)

Разглеждат се понятията зоналност и азоналност, цялостност и ритмич-
ност. Чрез беседа се разкриват основните географски закономерности – същност-
та на зоналността, видовете зоналност – хоризонтална (широчинна и меридионал-
на, вертикална височинна и дълбочинна). Разкриват се връзките и зависимостите 
в географска ширина и от крайбрежието към вътрешността на континентите. С 
помощта на фиг. 6 учениците извеждат особеностите на природните зони по гео-
графска ширина.

Вертикалната зоналност се изяснява чрез промяна на климатичните условия 
във височина. С помощта на фиг. 7 учениците определят височинните пояси на 
Земята. Дават се определения и се изясняват понятията азоналност, ритмичност 
и цялостност. Обръща се внимание на факторите, на които се дължат.

3. За изясняване на природните зони се ползват опорните знания от изученото 
в 5. клас. Припомня се определението, а също и водещият и определящият компо-
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нент за облика на природната зона. Учителят обяснява причините за неравномер-
ното простиране на природните зони от запад на изток и непълното им разпрос-
тиране по територията на Земята (фиг. 8). По таблица 1 учениците си припомнят 
топлинните пояси на Земята. (Може да се използва работният лист.)

Обобщение 
В края на урока се прави общокласен коментар върху закономерностите на гео-

графската обвивка и тяхното значение за живота на Земята. За обобщение и систе-
матизиране на знанията се попълва стратегията за учене от учебника. Подходящо 
е да се използва визулният метод на работа с цел обобщаване и систематизиране 
на информацията по темата, както и рубриката Най-важното в урока.

V. Учебно-методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него
3. Допълнителен материал – по избор на учителя
4. Учебен атлас
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Устно – общокласно
Оценки от участия в часа, устни отговор, коментари по текст и фигури

Природни комплекси на Земята
(Урок за дейност)

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да идентифицира и локализира природните зони по географска карта.
2. Да съставя маршрут с помощта на географската карта.
3. Да съотнася изображение към текст.
4. Да попълва схема.
5. Да проучи и оцени природните ресурси и да обобщи получените резултати за 

видовете природни ресурси и тяхното опазване.
II. Използвана информация 
Филми, енциклопедии, интернет, таблици и схеми. 
III. Предварителна подготовка 

 ● Учебна среда 
 − Чиновете в класната стая може да бъдат разположени във формата на бук-
вата П, отворена към бялата дъска

 − Мултимедия или интерактивна дъска според възможностите на училището
 ● Стенна карта на света

 − Учебно-методически пособия
 − Работа с целия учебен комплект
 − Електронен учебник и електронни ресурси към него
 − Допълнителен материал – по избор на учителя



69

IV. Ход на урока. 
Въведение. Прави се кратък преговор върху педосфера, биосфера и природни-

те зони на Земята.
Мотивиране и обявяване на темата. Учителят мотивира необходимостта от 

доброто познаване на природните ресурси на света, за да може хората да ги из-
ползват разумно и да ги опазват за бъдещите поколения. През този час ще се дис-
кутират теми, свързани с природните богатства на света. 

Дават се общи насоки за работа през часа: какви дейности ще се изпълняват и 
какви задачи трябва да се решават. Ще се работи индивидуално и групово. С уче-
ниците се обсъжда структурата на урока, формират се екипи, обяснява се, че ще 
има време за самостоятелна работа и задачи, които се изпълняват за определено 
време. Ще се работи с различни източници на информация – табла, текстове и 
снимки. В края на часа ще се направи обобщение.

Дейности
Задача 1. Разработена е за бързина и точност. Насочена е към идентифициране 

и локализиране на природните зони по карта, оценяване на обектите в природната 
зона и съставяне и представяне на маршрут по избор. 

Учениците се разделят на две групи – I група работи с таблица А (Северно полу-
кълбо) и II група работи с таблица Б (Южно полукълбо). Формират се екипи, които 
се състоят от двама ученици – с представители на всяка от групите. Учениците раз-
менят таблиците помежду си и се самооценяват. Отбелязват върху картата мястото 
на всяка природна зона. Екипно съставят и представят пред класа маршрут през при-
родна зона по избор. Играта печели екипът, който най-бързо, най-вярно е попълнил 
таблицата и картата и е представил най-оригиналния маршрут.

Задача 2. Свързана е с попълването на схемата и групирането на природните 
ресурси и съотнасянето на изображенията към схемата. Проучване и изготвяне 
на оценка за необходимостта от природните ресурси за развиване на стопанската 
дейност.

А) Учениците самостоятелно попълват схемата, като след това под ръковод-
ството на учителя съотнасят дадените снимки към всеки ресурс. Самостоятелно 
попълват примери за природен ресурс, неговото географско разпространение и 
стопанското му приложение.

Б) Учителят дава общи насоки за работа, насочва учениците да съставят план за 
развитие на стопанската дейност, като отговорят на подусловията. Учениците ра-
ботят самостоятелно (5 мин). Няколко ученици изчитат задачите, които са набеля-
зали за проучване и оценка на природните ресурси. Може да се направи дискусия 
върху това как и какви проучвания ще бъдат направени.

Обобщение. В края на часа общокласно се формулират предложения за правил-
ното и разумното използване на природните ресурси, правят се изводи и обобщения. 

V. Oценяване
Самооценка от учениците за участието им в първата задача
Оценки от индивидуални устни изпитвания
Текущи оценки от практически изпитвания
Текущи оценки от работа по групи
Оценки от участия 
Учителят отправя препоръка към учениците за запазване в портфолиото 

с цел срочно и годишно оценяване.
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Природнoресурсен потенциал на Земята

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да разграничава природно условие от природен ресурс;
2. Да познава видовете природни ресурси;
3. Да оценява природните ресурси на Земята.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс
Интерактивна дъска  според възможностите на училището 
III. Примерен план на урока 
1. Природни условия и природни ресурси.
2. Видове природни ресурси и природноресурсен потенциал.
а) неизчерпаеми и изчерпаеми природни ресурси;
б) природноресурсен потенциал.
3. Проучване и оценка на природните ресурси.
Оценка на природните ресурси на Земята.
IV. Ход на урока
Въведение: Преговор върху природните компоненти на Земята и какво е тях-

ното значение за стопанската дейност на хората.
Мотивиране и обявяване на темата: Учителят обявява темата, като се моти-

вира и съвместно с учениците изяснява изключително голямото значение на при-
родните компоненти, техните свойства и природните ресурси като източници за 
създаване на материални блага.

Поставя проблемния въпрос, по който ще се дискутира през часа: „Кои са пока-
зателите, по които може да оцените природните ресурси и какво е тяхното влияние 
върху стопанската дейност на хората?“ Учителят обръща внимание как ще проте-
че урока и какви нови знания ще придобият учениците през учебния час.

Разработване на новия учебен материал:
1. Изяснява понятието природни условия като предпоставка, която влияе върху 

стопанската дейност на хората, за ползите от тях, за това кога са благоприятни 
за една стопанска дейност и кога са неблагоприятни. В подкрепа учениците дават 
примери.

Природните ресурси се разглеждат от учителя като стопански ресурс, като из-
точник за създаване на материални блага, който е необходим за задоволяване на 
всеки човек. Учителят обръща специално внимание и разграничава понятията при-
родно условие от природен ресурс. Изяснява, че с течение на времето повечето 
природни условия се превръщат в природни ресурси. 

2. Учениците работят общокласно с фиг. 1 и определят основните групи при-
родни ресурси. Класът се разделя на две групи – I група определя неизчерпаемите 
природни ресурси, а II група - изчерпаемите природни ресурси. И двете групи 
ползват фиг.2 от учебника и определят видовете ресурси, които принадлежат към 
двете групи. Учителят насочва вниманието на учениците към фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 
5 от учебника. Анализирайки ги, съвместно с учениците изяснява същността на не-
изчерпаемите природни ресурси. Разглеждат се и изчерпаемите природни ресурси 
– възобновяеми и невъзобновяеми. Обръща специално внимание върху необходи-
мостта от тяхното опазване. За по лесно и бързо усвояване на учебния материал, 
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учениците ползват таблицата от стратегията за учене и записват в нея преподаде-
ното по време на урока . 

Учителят въвежда понятието природноресурсен потенциал и акцентира върху 
необходимостта от неговото изучаване. То би позволило да се сравняват и оценя-
ват различните видове територии, според осигуреността им с природни ресурси. 

3. Беседа за необходимостта от проучване и оценка на природните ресурси, 
преди да бъдат използвани в стопанската дейност на хората. Учителят акцентира 
върху по-важните въпроси, които са свързани с проучване и оценка на природните 
ресурси. Използва се таблицата от зад. 6 в учебника. Учениците попълват табли-
цата като ползват учебника. Класът се разделя на 4 групи. Всяка група коментира 
пред класа критериите за оценка на природните ресурси и тяхното влияние върху 
стопанската дейност. 

ВТОРИ ЧАС
4. Особеностите в географското разпределение на природните ресурси може 

да бъде обяснено с помощта на евристична беседа, в която учениците, ползвайки 
карти от атласа правят изводи за неравномерното разпределение на природните 
ресурси по територията на Земята. Определят богатите и бедни на природни ре-
сурси страни.

Учителят задава задачи за предварителна подготовка, като разделя учениците 
на екипи, които изготвят и представят пред класа презентация или научно съоб-
щение за: енергийни, минерално-суровинни, климатични, водни ресурси и биоре-
сурси. Всеки екип представя определения вид природен ресурс и го характеризира 
пред класа. Формулира проблемите относно степента на неговата изчерпаемост и 
евентуална възобновимост. Всеки екип набелязва и разисква съвместно с класа 
мерки необходими за опазване на разглеждания природен ресурс. 

(Може да се използва видео и снимков материал, който формира по-добри 
представи за живота на хората в различните климатични области)

Обобщение: В края на часа се прави затвърдяване като се очаква отговор на 
два въпроса:

Кои са показателите, по които се прави оценка на природните ресурси?
Какво е влиянието им върху стопанската дейност на хората?
В края на всеки урок има урочно обобщение в рубриката „Най-важното в уро-

ка“, което учениците трябва да овладеят през учебния час.
V. Учебно – методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника;
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него.
3. Тетрадка
4. Допълнителен материал – по избор на учителя.
5. Учебен атлас.
VI. Oценяване
Обща оценка за работата на класа.
Поставяне на оценка върху екипните разработки.  
Оценки от индивидуални устни изпитвания.
Оценки от групови устни изпитвания.
Оценки от участия (работа в час – от участие в коментарите по текст и фигури 

от учебника.)
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Глобални проблеми на съвременността

I. Цели на урока (очаквани резултати)
1. Да познава суровинно-енергийния и екологичния проблем;
2. Да обяснява причините за възникването им;
3. Да посочва начините за преодоляване на суровинно-енергийния и екологич-

ния проблем;
4. Да познава същността на идеята за устойчиво развитие.
II. Насоки за организиране на учебната среда
Използване на електронен ресурс
Интерактивна дъска  според възможностите на училището 
III. Примерен план на урока 
1. Същност на глобалните проблеми.
2. Причини за суровинно-енергийния и екологичния проблем
а) нарастване броя на населението;
б) увеличаване потреблението на природни ресурси;
в) неефективно използване на ресурсите;
г) влошаване състоянието на природната среда.
IV. Ход на урока
Въведение: Преговор върху изученото за природноресурсен потенциал на Зе-

мята. От урока за природноресурсен потенциал може да се използват задачи от 2 
до 5 от рубриката „Проверете дали сте разбрали основните идеи в урока?“. Комен-
тират се задачите, провеждат се дискусии върху тях. Правят се изводи за значе-
нието на природните ресурси за живота на Земята, за социално – икономическото 
развитие и за необходимостта от тяхното опазване.

Мотивиране и обявяване на темата: Учителят чрез евристична беседа изя-
снява основните проблеми на човечеството, свързани с изчерпването на природ-
ните ресурси.

Проблемен въпрос, по който ще се работи през учебния час: „Определете 
най-важните проблеми на съвременността, причините за тяхното възникване и на-
чините за тяхното преодоляване“. Учителят обяснява, че урочната работа през це-
лия час ще бъде насочена към изясняване на проблемния въпрос. За изясняването 
му може да бъде използвана стратегията за учене.

Разработване на новия учебен материал:
1. Учителят изнася беседа за съвременните глобални проблеми. Съвместно с 

учениците изяснява най-важните от тях. 
2. Причините, довели до основните проблеми могат да се изяснят във вид на 

дискусия, като предварително на отделни ученици може да бъде зададена задача 
да проучат следните проблеми:

 ● Нарастване на броя на населението
 ● Увеличаване потреблението на природни ресурси – водни ресурси, поземле-
ни ресурси и биологични ресурси

 ● Неефективно използване на ресурсите
Учениците могат да докладват причините за тези проблеми във вид на съобще-

ние и презентация. Общокласно се дискутират поставените въпроси.
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Влошеното състояние на околната среда се разглежда чрез анализ на текста и 
фиг. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 учениците правят изводи за влошеното състояние на околната 
среда.

Обобщение: 
В края на часа учениците попълват таблицата, свързана със стратегията за уче-

не и общокласно отговарят на поставения проблемен въпрос.
В края на всеки урок има урочно обобщение в рубриката „Най-важното в уро-

ка“, което учениците трябва да овладеят през учебния час.
V. Учебно – методически ресурси
1. Илюстрации и текст от учебника;
2. Електронен учебник и електронни ресурси към него.
3. Допълнителен материал - по избор на учителя.
4. Доклади и презентации.
VI. Oценяване
Оценки от индивидуални устни изпитвания.
Оценки от участия (работа в час – от участие в коментарите по текст и фигури 

от учебника.)
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KОНТРОЛ – 1 
1 гр.

Задача 1. Попълнете пропуснатите думи.

По време на лятното слънцестоене слънчевите лъчи падат вертикално над

 . Тогава в Северното полукълбо започва  , 

а в Южното . По време на  и на 

 слънчевите лъчи падат вертикално над Екватора и огряват 

еднакво двете полукълба. 

Задача 2. Кои ветрове са зонални:
а) тайфуни,източни, мусони
б) пасати, източни, западни 
в) долинни ветрове, ураган, пасати
г) източни, западни, мусони

Задача 3. Определете за кой тип 
климат се отнася климатограмата. 
а) умерен, морски
б) умерен, континентален 
в) умерен, мусонен
г) субтропичен, средиземноморски

Задача 4. Определете и 
запишетевида на облаците 
при топъл фронт. 

Задача 5. Обяснете къде се формират грунтовите води?
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Задача 6. Кое от твърденията за изменението на солеността на Световния оке-
ан е грешно?

а) в района на Екватора солеността е ниска;
б) в района на тропиците солеността има висока стойност;
в) в района на крайбрежията, където се вливат големите реки, солеността е 

висока.

Задача7. Посочете две от най-важните причини за формиране на вълните:

а) ;

б) .

Задача 8. Лиманът е морско езеро, образувано:
а) в устието на река , залято от морска вода, отделено от морето чрез пясъчна 

коса
б) на мястото на морски залив
в) по течението на реката с приток на солена вода, отделено от морето чрез 

пясъчна коса
г) на мястото на плитък морски залив, отделен от морето чрез пясъчна коса.

Задача 9. Запишете вида на всяко от посочените езера. 

ез. Балатон 

Мъртво море 

Седемте рилски езера (Рила планина) 

Варненско езеро 

ез. Сребърна 

Задача 10. Попълнете видовете подхранване на реките в таблицата.
Реки в различни географски ширини Видове подхранване

Екваториални и тропични 
Реки от полярните и субполярните ширини 
Реки, водещи началото си от карстови извори

Брой точки Оценка
0 – 7 точки Слаб 2
8 – 11 точки Среден 3
12 – 15 точки Добър 4
16 – 19 точки Много добър 5
20 – 22 точки Отличен 6
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KОНТРОЛ – 1 
2 гр.

Задача 1. Попълнете пропуснатите думи.

Смяната на годишните сезони се дължи на . По вре-

ме на Зимното слънцестоене слънчевите лъчи падат  над 

. Тогава в Северното полукълбо започва , 

а в Южното  

Задача 2. Кои ветрове са зонални:
а) пасати, западни, тайфуни;
б) източни, западни, фьон;
в) ураган, пасати, мусони;
г) източни, пасати, западни.

Задача 3. Определете за кой тип 
климат се отнася климатограмата. 

а) умерен, морски
б) умерен, континентален 
в) умерен, мусонен
г) субтропичен, средиземноморски

Задача 4. Определете 
и запишете вида на облаците 
при студен фронт. 

Задача 5. Опишете къде и как се формират артезианските води?
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Задача 6. Температурата в океанската вода зависи от:

Задача7. Посочете най-важните причини за формирането на океанските и мор-
ски течения:

а) ;

б) .

Задача 8. Лагуната е морско езеро, образувано:
а) в устието на река , залято от морска вода, отделено от морето чрез пясъчна 

коса;
б) по течението на реката с приток на солена вода, отделено от морето чрез 

пясъчна коса;
в) на мястото на плитък морски залив, отделен от морето чрез пясъчна коса;
г) на мястото на морски залив.

Задача 9. Запишете вида на всяко от посочените езера. 

ез. Байкал 

Каспийско море 

Леденото езеро (Рила планина) 

Бургаско езеро 

ез. Сребърна 

Задача 10. Попълнете видовете подхранване на реките в таблицата.
Реки в различни географски ширини Видове подхранване

Екваториални и тропични 
Умерени 
Реки, водещи началото си от ледници

Брой точки Оценка
0 – 7 точки Слаб 2
8 – 11 точки Среден 3
12 – 15 точки Добър 4
16 – 19 точки Много добър 5
20 – 22 точки Отличен 6



78

Отговори:

Първа група Tочки

1
Северен тропик;
лятото, зимата;
пролетното и есенното равноденствие

5

2 г 1
3 а 1

4 слоесто-дъждовни;
перести 2

5 Над първия водонепропусклив пласт 1
6 в) 1

7 а) вятър, (приливи);
б) подводни земетресения 2

8 а) 1

9

тектонско;
солено;
ледникови;
крайморско;
крайречно

5

10
дъждовно подхранване;
снежно подхранване;
подземно подхранване

3

Втора група Tочки

1
На наклона на земната ос при въртенето на Земята около Слънцето;
Вертикално над южния тропик;
зимата, лятото

5

2 г 1
3 б 1

4 кълбесто-дъждовни;
перести 2

5 Между два водонепропускливи пласта 1

6 географската ширина, сезоните, температурата на водата на 
океанските течения 1

7 а) ветрове, (отклоняващата сила на въртене на земята);
б) очертанията на континентите 2

8 в) 1

9

тектонско;
солено;
ледниково;
крайморско;
крайречно

5

10
дъждовно подхранване;
смесено подхранване;
ледниково подхранване

3
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KОНТРОЛ – 2 
1 гр.

Задача 1. Най-голямо влияние върху формирането на релефа на Земята оказват 
процесите в:

а) ядро, литосфера б) литосфера, астеносфера
в) мантия, астеносфера г) ядро, мантия

Задача 2. Допълнете колоната видове скали. Поставете посочените примери 
срещу съответния вид скала. 

базалт, пясъчник, мрамор; 
Видове скали Примери 

магмени

Задача 3. Отговорете кратко. Защо се движат плочите?

Задача 4. Обяснете. Как се образуват:
 ● срединните океански хребети (СОХ)

Задача 5. Запишете основните видове релефообразуващи процеси и дайте при-
мери за всеки.

 ●

 ●
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Задача 6. Надпишете върху схемите 
основните видове структури. 

а) гънкови структури

Задача 7. Попълнете пропуснатото.

 процеси променят или разрушават формите, създадени от 

ендогенните процеси. Те се задвижват от  Делят се на две гру-

пи: а)  и б) релефообразуваща дейност на , 

 и  

Задача 8. Формите, образувани от релефообразуващата дейност на реките са:
а) проломи, карлинги, долини;
б) срутища, речни тераси, алувиални острови
в) речни тераси, каньони, алувиални низини
г) каньони, проломи, лагуни

Задача 9. В коя двойка релефообразуващи процеси – форма има грешка?
а) екзарация – морени
б) ерозия – циркусни езера
в) абразия – клифове
г) еоличен процес – дюни

Задача 10. Знаеш ли?
а) Как се нарича разрушителната дейност на ледниците?

Отг. 

б) Как се нарича разрушителната дейност на течащата вода?

Отг. 

в) Как се нарича мястото от земната повърхност, разположено над хипоцентъра 
на земетресението? 

Отг. 
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Задача 11. Срещу релефната форма обозначете с цифра земната сила, породи-
ла нейното образуване.

Вътрешни и външни 
земни сили

Релефни 
и структурни форми Отговор

1. Вятър дълбоки дупки в 
скалите, пещери

2. Химична дейност на водата разломи и низини

3. Тектонски движения успоредни и 
звездовидни дюни
сталактити, сталагмити
скални (еолични) гъби

Задача 12. Коя от комбинациите на форми на релефа се отнася за дейността на 
морската вода?

а) каньони, пясъчни плажове, лагуни
б) прибойни ниши, циркуси, скална арка
в) клиф, морски тераси, пясъчни коси
г) свлачища, срутища, лимани.

Задача 13. Коя от комбинациите на форми на релефа се отнася за дейността на 
ледниците?

а) каньони, проломи, циркусни езера
б) морени, циркуси, коритовидни долини
в) клиф, абразионни тераси, ледникови езера
г) свлачища, срутища, моренни валове.

Задача 14. Коя от комбинациите на форми на релефа са карстови?
а) карстови пропасти, губилища
б) пещери , ждрела, речни тераси
в) почвена покривка
г) клиф, сталактити и сталактони.

Брой точки Оценка
0 – 8 2
9 – 13 3
14 – 20 4
21 – 27 5
28 – 33 6
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KОНТРОЛ – 2 
2 гр.

Задача 1. Твърдото тяло на Земята е изградено от няколко слоя и според съста-
ва на веществата се обособяват:

а) ядро, литосфера, земна кора;
б) литосфера, астеносфера, долна мантия;
в) мантия, астеносфера, външно ядро;
г) ядро, мантия, земна кора.

Задача 2. Допълнете колоната видове скали. Поставете посочените примери 
срещу съответния вид скала. 

гранит, варовик, гнайс 
Видове скали Примери 

магмени

Задача 3. Отговорете кратко. Коя е енергията, която задвижва екзогенните 
процеси?

Задача 4. Обяснете. Как се образуват:
 ● дълбоководни океански падини

Задача 5. Запишете основните видове релефообразуващи процеси и дайте при-
мери за всеки.

 ●

 ●
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Задача 6. Надпишете върху схемите 
основните видове структури.

а) разломни структури 

Задача 7. Попълнете пропуснатото.
Релефът на земната кора се формира при едновременното действие на

 и  релефообразуващи проце-

си. Ендогенните процеси са ,  и 

. Проявата им води до образуване на  
в релефа. 

Задача 8. Формите, образувани от разрушителната дейност морската вода, са:
а) проломи, карлинги, скални арки
б) срутища, морски тераси, острови
в) клиф, скални колони, прибойни ниши
г) пясъчни коси, пясъчни плажове, лагуни

Задача 9. В коя двойка релефообразуващи процеси – форма има грешка?
а) екзарация – циркуси
б) ерозия – проломи
в) абразия – морски тераси
г) еоличен процес – морени.

Задача 10. Знаеш ли?
а) Как се нарича разрушителната дейност на морската вода?

Отг. 

б) Как се нарича химичната дейност на течащата вода?

Отг. 

в) Как се нарича мястото на зараждане на земетресението?

Отг. 
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Задача 11. Срещу релефната форма обозначете с цифра земната сила, породи-
ла нейното образуване.

Вътрешни и външни 
земни сили

Релефни 
и структурни форми Отговор

1. Ледници Речни тераси, алувиални 
низини

2. Дейност на течащата вода Ледникови езера, морени

3. Вулкани и земетресения Пукнатини, лавови потоци и 
котловини
Проломи и каньони
Коритовидни долини, циркуси

Задача 12. Коя от комбинациите на форми на релефа са подземни карстови?
а) карстови пропасти, губилища;
б) дълбоки дупки в скалите, ждрела, прагове;
в) пещери, сталактити, сталагмити;
г) сталактони, плаж, морски тераси.

Задача 13. Коя от комбинациите на форми на релефа се отнася за дейността на 
течащата вода?

а) водопади, прагове, каньони;
б) пясъчни пустини, дюни, еолични гъби;
в) каньони, проломи, лагуни;
г) еолични пещери, ровини, дюни.

Задача 14. Коя от комбинациите на форми на релефа са еолични акумулативни?
а) водопади, прагове, бързеи;
б) пясъчни пустини, дюни, бархани;
в) звездовидна дюна, проломи, лагуни;
г) еолични пещери, ровини, дюни.

Брой точки Оценка
0 – 8 2
9 – 13 3
14 – 20 4
21 – 27 5
28 – 33 6
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Отговори:

Първа група Точки
1 б 1
2 магмени – базалт, седиментни – пясъчник, метаморфни – мрамор 3
3 Поради неравномерното разпределение на топлинната енергия 1
4 При раздалечаване на две океански плочи 1

5
хоризонтални или вертикални движения на земната кора – 
(равнини, планини, низини)
земетресения (вулкани) – разломи, вулканични конуси и др.

4

6 антиклинала, синклинала 2

7 екзогенни, слънчева енергия,
а) изветряне на скали и б) води, ледници и ветрове 6

8 в 1
9 б 1
10 а) екзарация; б) ерозия; в) епицентър 3

11
1. успоредни и звездовидни дюни; скални (еолични) гъби,
2. дълбоки дупки в скалите; пещери
3. разломи и низини

5

12 в 1
13 б 1
14 а 1

Втора група Точки
1 г 1
2 магмени – гранит, седиментни – варовик, метаморфни – гнайс 3
3 Слънчевата енергия 1
4 При сблъсъка на две плочи 1

5
хоризонтални или вертикални движения на земната кора – 
(равнини, планини, низини)
земетресения (вулкани) – разломи, вулканични конуси и др.

4

6 хорст, грабен 2

7 ендогенни и екзогенни, хоризонтални и вертикални движения, 
земетресения и вулкани, едри форми 6

8 в 1
9 г 1
10 а) абразия, б) карстов процес, в) хипоцентър 3

11
1. ледникови езера, морени; коритовидни долини и циркуси
2. речни тераси, алувиални низини, проломи и каньони,
3. пукнатини, лавови потоци и котловини

5

12 в 1
13 а 1
14 б 1
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ГОДИШЕН КОНТРОЛ 
1 гр.

Задача 1. Запишете две последици от движението на Земята около оста и.

 ●

 ●

Задача 2. Кое от понятията е излишно? Заградете го:
а) педосфера; б) геосфера; в) ядро; г) атмосфера.

Задача 3. Определете каквo движениe 
на въздушните маси e изобразенo на схемата. 
Надпишете гo.

Задача 4. За коя река се отнася хидрограмата:
а) Конго
б) Амазонка 
в) Об
г) По

Задача 5. Поставете понятията в колоната, за която се отнасят: дюни, лагуна, 
грабен, антиклинала, морени, планини.

а) Ендогенни структури б) Екзогенни форми
 
 
 

Задача 6. В коя двойка почвен тип – климатичен пояс има несъответствие?
а) тундрови почви – субполярен климатичен пояс
б) черноземни почви – умерен климатичен пояс
в) канелени почви – екваториален климатичен пояс
г) червеноземни почви – субтропичен климатичен пояс
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Задача 7. Допълнете текста.
Биосферата е земната обвивка, в която са разпространени . Тя 

обхваща , ,  и  
Съвкупността на организмите на дадено място формира .

Задача 8. Отнесете природните обекти и националните и природните парко-
ве към страната и континента, в които се намират. – Ниагарски водопад, вулкан 
Фуджи, р. Амазонка, Драконови планини, езеро Лох Ломонд, пещера Леденика, 
Национален парк „Гранд Каньон“, Побитите камъни 

а) Европа (Великобритания) – 
б) Северна Америка (САЩ) – 
в) Южна Америка (Бразилия) – 
г) Азия (Япония) – 
д) Африка (РЮА) – 
е) Европа (България) – 

Задача 9. Характеризирайте в едно изречение изброените природни бедствия:
а) земетресение 

;
б) наводнение 

.

Задача 10. В коя от групите са посочени само изчерпаеми – възобновими при-
родни ресурси?

а) почви, нефт, льос;
б) приливи и отливи, вътрешната топлина на земята, ветрова енергия;
в) почви, животни, растения;
г) мрамор, въглища, медна руда.
 

Брой точки Оценка
0 – 8 точки Слаб 2
9 – 12 точки Среден 3
13 – 18 точки Добър 4
19 – 24 точки Много добър 5
25 – 29 точки Отличен 6
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ГОДИШЕН КОНТРОЛ 
2 гр.

Задача 1. Запишете две последици от движението на Земята около Слънцето.

 ●

 ●

Задача 2. Кое от понятията е излишно? Заградете го:
а) литосфера; б) хидросфера; в) атмосфера; г) астеносфера.

Задача 3. Определете каквo движениe 
на въздушните маси e изобразенo на схемата. 
Надпишете гo.

Задача 4. За коя река се отнася хидрограмата: 
а) Об;
б) Конго; (Амазонка)
в) Дунав;
г) Мисисипи.

Задача 5. Поставете понятията в колоната, за която се отнасят: хорст, клиф, 
пясъчна коса, синклинала, циркус, равнини.

а) Ендогенни структури б) Екзогенни форми
 
 
 

Задача 6. В коя двойка почвен тип – климатичен пояс има несъответствие?
а) червени и червено-кафяви почви – субекваториален климатичен пояс;
б) подзолисти почви – умерен климатичен пояс (тайга);
в) латеритни почви – екваториален климатичен пояс;
г) черноземни почви – субтропичен климатичен пояс
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Задача 7. Допълнете текста.
Почвата представлява смес от , ,

 и . Тя притежава свойството . 
Образува се на сушата в  слой на земната кора.

Задача 8. Отнесете природните обекти и националните и природните паркове 
към страната и континента, в които се намират: Национален парк „Крюгер“, водо-
пади Игуасу, ез. Лохнес, Мамутова пещера, пещера Магура, ез. Яши, национален 
парк „Йелоустон“, Белоградчишки скали. 

а) Европа (Великобритания) – 
б) Северна Америка (САЩ) – 
в) Южна Америка (Бразилия) – 
г) Азия (Япония) – 
д) Африка (РЮА) – 
е) Европа (България) – 

Задача 9. Характеризирайте изброените неблагоприятни природни явления в 
едно изречение:

а) гръмотевична буря – 
;

б) лавина – 
. 

Задача 10. В коя от групите са посочени само изчерпаеми – невъзобновими 
природни ресурси?

а) медна руда, въглища, почви, льос;
б) приливи и отливи, вътрешната топлина на земята, ветрова енергия;
в) почви, животни, растения;
г) желязна руда, гипс, нефт.

Брой точки Оценка
0 – 8 точки Слаб 2
9 – 12 точки Среден 3
13 – 18 точки Добър 4
19 – 24 точки Много добър 5
25 – 29 точки Отличен 6
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Отговори:

Първа група Точки
1 смяна на деня и нощта; часови зони 2
2 в 1
3 антициклони 1
4 в 1
5 а) антиклинала,грабен,планина; б) дюни, лагуна, морени 6
6 в 1
7 организмите; горна част на земната кора, хидросфера, педосфера, 

част от атмосферата; организмово съобшество
6

8 а) езеро Лох Ломонд;
б) Национален парк „Гранд Каньон“, Ниагарски водопад;
в) р. Амазонка;
г) вулканът Фуджи;
д) Драконови планини;
е) пещера „Леденика“; Побитите камъни

8

9 а) внезапно движение на земната повърхност в резултат на 
преместване на скални блокове по разломи;
б) значително покачване на речното ниво, придружено от големи 
количества валежи

2

10 в 1

Втора група Точки
1 смяна на сезоните; продължителността на деня и нощта 2
2 г 1
3 циклон 1
4 б 1
5 а) хорст, синклинала, равнина; б) клиф, пясъчна коса, циркус 6
6 г 1
7 скални частици, органични вещества, вода и въздух;

плодородие; повърхностния слой
6

8 а) езеро Лохнес;
б) национален парк „Йелоустон“, Мамутова пещера;
в) водопади Игуасу;
г) езерото Яши;
д) Национален парк „Крюгер“,
е) Белоградчишки скали, пещера Магура

8

9 а) съчетание от проливни дъждове и град, бурен вятър, гръм и 
мълнии;
б) внезапно бързо свличане на снежна маса по планински склон
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