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Скъпи учители,

Пред вас е новата книга за учителя на издателство „Анубис“, която 
е част от комплекта по околен свят за първи клас. Тя включва информа-
ция относно теми, които биха улеснили преподаването на урока и взаимо-
действието с ученици и родители.

Комплектът по околен свят за първи клас съдържа учебник, тетрадка, 
електронен учебник и книга за учителя.

Неговото създаване има за цел:
� Да бъдат предоставени възможности на учителите за използване на 

разнообразни методически варианти за постигане на дидактически и въз-
питателни задачи.
� Да бъдат предложени възможности на учениците за получаване, об-

работване и затвърдяване на учебна информация, у тях да се формират 
редица умения, те да бъдат мотивирани за учене.

В книгата за учителя са включени:
� Примерно годишно разпределение на темите по околен свят.
� Указания и примерни методически варианти за разработване на от-

делни теми от учебното съдържание по околен свят (подбор на учебни 
цели, форми и методи на обучение, указания за работа с хартиени и елек-
тронни ресурси, нагледни средства, форми за оценяване и др.).
� Насоки за оценяване на учебните постижения.
� Приложения, които да улеснят работата на учителя.
Пояснителни бележки:
� Текстовете към задачите, които са включени към учебника и те-

традката, преди приключването на периода на ограмотяване са в помощ 
на учителите, родителите и на тези ученици, които могат да четат.
� Темите, свързани с природата, са подредени съобразно сезонния прин-

цип, което позволява нагледното възприемане на промените в природата в 
естествена среда.
� Темите, свързани с празниците в нашата страна, се разглеждат в 

календарното време, което съвпада с честването на съответния празник. 
Това позволява на учениците да се потопят в празничната атмосфера и да 
усетят духа на традициите.
� Гатанките, включени в електронния учебник, са създадени, озвучени 

и подарени от поетесата Мая Дългъчева.

Илиана Мирчева
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1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПОРИ*

Съвременният първокласник – какво знае и може, какво иска 
и как да го постигне

Да учиш, означава да откриваш онова, което вече знаеш.
Да правиш, значи да показваш, че го знаеш.
Да преподаваш, значи да напомняш на другите, 
че те го знаят толкова добре, колкото и ти.
Всички вие сте ученици, изпълнители, учители.

             Ричард Бах

Тръгването на училище е един от ключовите 
пе риоди в живота на човек – период на преход, по-
раждащ нови очаквания и възможности за развитие. 
Той е свързан със силно вълнение и радост както за 
детето, така и за неговите родители, но често е съ-
пътстван и от притеснение, дори тревога, породени 
от новите условия и изискванията на училището като 
институция. Овладяването на новата социална роля 
„ученик“ може да стане бързо и безпроблемно, но 
понякога този процес е труден и мъчителен за под-
растващия. Как ще протече той, зависи от много 
фактори – външни (семейната среда, подготовката в 
детската градина, спецификата на училището) и въ-
трешни (училищна зрелост и готовност за училище, 
мотивация за учене на детето и др.)

С този раздел сме си поставили за цел да бъдем 
полезни на вас, учителите, в пряката ви работа с 
малките първокласници и техните родители.  Пред-
ствените теоретични постановки не претендират за 
изчерпателност, а по-скоро са отправна точка за 
конкретни предложения, идеи и подходи за взаи-
модействие с децата и с техните родители.  В из-
ложението конкретно сме посочили как учебниците 
на нашето издателство подпомагат всеки аспект от 
развитието на ученика в 1. клас – интелектуален, 
емоционален, социален. 

Адаптация на децата към новата 
училищна среда
Когато застанете пред вашия клас, виждате пъстра 

мозайка от деца – различни по пол, етнически и со-
циален произход, семейна среда, с различни познания 
и разбирания за света, който ни заобикаля, с различен 
социален опит и познавателно развитие. Всяко дете 
е уникално и в това се крие красотата и неповтори-
мостта на тази мозайка, изтъкана от различни дет-

ски съдби и взаимоотношения. Пред вас като учите-
ли стои задачата да сглобите отделните части. Дали 
парчетата ще си паснат, или ще стърчат на различни 
страни – зависи от вас...

Вие, учителите, сте един от основните фактори 
за добрата адаптация на всяко дете от класа към из-
искванията на новата училищна среда. Освен правил-
ния педагогически подход другите важни фактори са 
атмосферата в семейството, индивидуалните особе-
ности на детето, достигнатата училищна зрелост и 
училищна готовност от подрастващите.

Според редица изследователи готовността на де-
цата да бъдат ученици се определя от две основни 
теории: 

1. Теорията за училищната зрелост – готовност-
та се определя от степента на зрелост на определени 
биологични и психо-физиологически процеси, които 
предопределят възможностите на детето да се справи 
с новите училищни задължения.

2. Теорията за способностите, която разглежда 
тези процеси като резултат от взаимодействието на 
детето със заобикалящата го среда, главно семей-
ството, детската градина, училището със своите из-
исквания.

„Готовността за училище е сложен комплекс от 
психофизически, физиологически, познавателни и 
социални фактори и предпоставки, наличието на кои-
то прави възможно успешното обучение на децата в 
първия клас на училището.“ 

Готовността за училище е комплексен феномен, 
който има различни аспекти – интелектуално-позна-
вателен, емоционално-волеви и социално-поведенче-
ски. Учените са установили, че в повечето култури 
подрастващите достигат училищна зрелост и готов-
ност за училище на 6 – 7-годишна възраст. Има общи 
характеристики, описващи малчуганите, постъпващи 
в първи клас, които авторите на учебния комплект  за 
1. клас са взели предвид при разработката на учеб-
ниците и помагалата. 

* Автор на раздела „Психолого-педагогически опори“ 
е Маргарита Врачовска, психолог.



6

Общи характеристики на първокласника Възрастови особености

1. Физическо развитие; ориентация 
в пространството

В този период организмът съзрява, настъпват 
съществени изменения в строежа и функциите на  
отделните органи и системи. Телесната конструк-
ция и стойка преминава от „детски“ в „учениче-
ски“ тип. Ядрата на китката на ръката се вкостяват, 
усъвършенства се фината моторика на китката на 
ръката. Двигателната дейност става по-координи-
рана. Детето започва активно да управлява своята 
моторика. Усъвършенства се дейността на мозъка. 
Развива се най-младият отдел – кората на големите 
мозъчни полукълба. Във функционално отношение 
укрепват анализаторите.

2. Възприятие и памет Възприятията се усъвършенстват и системати-
зират, разширяват обхвата си. Формира се качест-
вото наблюдателност. Развиват се паметовите про-
цеси запомняне, съхранение и възпроизвеждане и 
връзката между тях.  Увеличава се значението на 
словесно-логическата памет, но все още преобла-
дава нагледно-образната. Децата лесно запомнят 
ярки събития, емоционално наситени разкази, при-
казки, картини, конкретни предмети, лица, факти. 

3. Мислене и въображение В познавателната дейност на 7-годишния ученик 
са налице както нагледно-действено и нагледно-об-
разно, така и словесно-логическо мислене, което 
интензивно се развива през този период. Децата мо-
гат да планират дейността си, да проявят самостоя-
телни умствени действия, съответстващи на задача-
та.  Могат да изразят критично отношение по опре-
делен проблем. Въображението е богато, но в пове-
чето случаи  възпроизвеждащо, по-рядко творческо. 
Продължителното гледане на телевизия, филми и 
игрите на компютър без контрол не способстват за 
развитие на въображението, а превръщат децата в 
пасивни реципиенти на поднесени наготово инфор-
мация и образи.

Възрастова характеристика на децата на 6 – 7 години
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Препоръки към учителя Как учебниците способстват 
за оптимално развитие на детето

Да поддържа умерено темпо на преподаване, 
физическо натоварване и активност, да осигурява 
възможност не само в междучасията, но и в отделни 
моменти от урока децата да се раздвижват, целена-
сочено да изразходват енергията си чрез подходящи 
игри и упражнения.

Да инициира дейности на децата за ориентация в 
пространството – физическо и на листа. 

Да знае, че сериозните нарушения в простран-
ствената ориентация могат да бъдат симптом за 
наличие на дислексия. В тези случаи своевременно 
да се информират родителите и да се потърси кон-
султация със специалист. В класната стая може да 
се направи кът/шкафче, където всяко дете да оставя 
част от учебниците и тетрадките си, което ще оле-
коти раницата му.

Учебниците отговарят на всички ергономични 
изисквания. Има стройна логика в организацията 
на учебното съдържание, която позволява бърза и 
точна ориентация в пространството на листа, съо-
бразена с възрастта на ученика. 

Да използва подходи и средства, чрез които се 
активизират повече анализатори у ученика – зрите-
лен, слухов, кинестетичен. 

Да представя информацията по различни начини 
с повече повторения, като подпомага развитието не 
само на механичната, но и на смисловата памет. 

Да обяснява чрез конкретизиране и онагледяване. 
Да използва интерактивни методи и подходи и 

дигиталните технологии.

Илюстрациите в учебниците са цветни, интерес-
ни, красиви.  Картинките са раздвижени, весели, със 
ситуации, близки до възрастта и опита на децата, 
заинтригуващи, подканящи ги към активна работа 
по задачата и/или текста. Разположението и съот-
ношението на текст и картинки е добре премислено.   
Големината и шрифтът на текстовете са съобразени 
с възможностите на 7-годишните за възприемане 
и запомняне. В повечето уроци има препратка към 
електронен ресурс. Има цветови обозначения на ти-
повете уроци, което улеснява не само учителя, но е 
добър ориентир и за учениците. Има единна струк-
тура в оформлението.

Да създава условия и да дава задачи за опреде-
ляне на основни признаци и връзки между обекти 
и/или явления; детето да изработва план/да планира 
изпълнението на определена задача, което е пред-
поставка за последващо планиране на цялостната 
му учебна дейност. 

Системно да обяснява на учениците разликата 
между реално и въображаемо. „Децата винаги са 
смесвали фантазното и реалното, но инвазията на 
електронните медии, разрастващият се виртуален 
свят правят различаването между „действително“ и 
„недействително“ доста по-сложно“. От тази гледна 
точка изключителна е отговорността на учителите и 
родителите да помогнат на децата да се ориентират 
кое е „тук“ и „сега“ и кое е в измерението на един 
въображаем свят. 

Всички учебници предоставят възможност за 
развитие на символната функция чрез знаци, пик-
тограми, емотикони, обозначаващи определен вид 
дейност. Чрез тях учениците могат бързо да се 
ориентират във вида дейност, която им предстои. В 
комплекта по математика има разнообразни и ин-
тересни логически задачи и игри, задачи за класи-
фикация и сериация с различна степен на трудност. 
Фантазни герои и ситуации провокират въображе-
нието и музикалните способности. Те са стимул за 
активно учене (буквар, читанка, изобразително из-
куство). Учебният комплект по околен свят прово-
кира учителите и учениците с нестандартни изсле-
дователски и творчески задачи.

Организацията на уроците в целия учебен ком-
плект предполага безпроблемна ориентация на уче-
ника в пространството на листа – по вертикал, по 
хоризонтал и ляво – дясно. 
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Общи характеристики на първокласника Възрастови особености

4. Внимание В тази възраст вниманието все още лесно се от-
влича и превключва. Ярките, големи и подвижни 
предмети лесно привличат подрастващите. Все още 
процесите на възбуждане преобладават над тези на 
задържане, но постепенно започва да расте делът  
на задръжните процеси, което дава възможност на 
ученика по-продължително да работи по определе-
на тема/задача. Изследванията показват, че през но-
вото хилядолетие расте броят на децата с дефицит 
на внимание.

5. Речево развитие, четене и писане Децата могат да правят фонемен анализ на ду-
ми – база за безпроблемно овладяване на четенето 
и писането. Практически различават дума, сричка, 
изречение. Фината моторика на ръката е добре раз-
вита и детето може да се научи да пише. В 1. клас  
немалко деца сливат подобни букви, пишат някои 
букви и/или цифри огледално, неправилно изписват 
части от букви и/или цифри. Вече е категорично 
ясно коя е водещата ръка.

6. Нравствено развитие Това е възрастта, в която настъпват значими 
промени в нравствената сфера на децата – развива 
се чувството за дълг, за отговорност, за собствено 
достойнство. Разбирането на учениците за това, кое 
е нравствено и кое не, се развива и задълбочава.  
Нравствените понятия винаги включват момент на 
оценка и тя като правило в тази възраст е полярна – 
напр. добър, честен, смел – положителна; мързелив, 
зъл – отрицателна.
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Препоръки към учителя Как учебниците способстват 
за оптимално развитие на детето

Да не оставя децата продължително време да бъ-
дат пасивни слушатели и/или наблюдатели, а да ги  
ангажира пряко в учебния процес. 

Да ги приучи внимателно да слушат задачата, да 
се увери, че са разбрали какво трябва да правят и 
след това да започнат работа. 

Да използва прости, но ефективни за възрастта 
техники за съсредоточаване и устойчивост на вни-
манието.

Страниците не са претрупани, а концептуално 
организирани – важните обекти са в центъра в по-
ярък цвят, а второстепенните са по-малки и по-бле-
ди. В комплекта по математика има много задачи, 
изискващи наблюдателност, съсредоточаване, ди-
ференциране.

Стимулиране развитието на фината моторика, 
задаване темпо на писане, съобразено с възмож-
ностите на учениците.  

Когато е необходимо, да помага повече на деца-
та с водеща лява ръка (защото светът е организиран 
за десноръки), но да не прави опити да приучват де-
тето да смени ръката. 

Това е период с голям риск от гръбначни изкри-
вявания, затова е нужно да изисква малкият ученик 
правилно да седи на чина. 

В учебните комплекти е предложен единен под-
ход за обозначаване на видовете уроци. Например 
буквара всяка буква, която се изучава, е изписана в 
горния ляв ъгъл на лява страница – главна и малка 
печатна, а под тях – главна и малка ръкописна, на-
писани в част от тетрадка с тесни и широки редове. 
Така децата и родителите виждат как точно са раз-
положени частите на буквите на реда според съвре-
менните изисквания. Под тях във вертикал е дадена 
същата буква, написана по различни начини – така, 
както учениците могат да я срещнат в книжки, над-
писи, етикети и т.н. – и да знаят, че това са различни 
варианти на една и съща буква. Това е важно с ог-
лед практическото усвояване и прилагане на езика – 
четене и разбиране на различни текстове с различен 
шрифт в различни ситуации. Същият подход е при-
ложен и за цифрите на числата от 0 до 10 в учебника 
по математика. Алгоритъмът, предложен в читанка-
та, за приучване на децата да четат с разбиране, е 
новаторски  – въведени са предтекстова, текстова и 
следтекстова фаза при запознаването и усвояването 
на дадено литературно произведение. Задачите след 
текста способстват за изграждане умение за четене 
с разбиране. 

Да осигурява време и пространство за обсъжда-
не постъпките както на литературни герои, така и 
на реални личности, да подпомага децата в търсе-
нето и представянето на аргументи, насърчаване на 
добрите, обществено-приемливи изяви, придруже-
ни със съответното емоционално преживяване. Да 
бъде чувствителен към прояви на т. нар. нравствен 
формализъм, което е много опасно в тази възраст.

Във всички учебници са предложени текстове, 
илюстрации, задачи, базирани на нравствени кате-
гории – доброта, честност, справедливост, подкрепа 
и др., в редица случаи пред учениците са поставе-
ни нравствени дилеми, те са в ситуация на избор, а 
това е повод за размисъл и дискусия кое е ценно и 
значимо в живота.
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7. Емоционално развитие; емоционална 
интелигентност

Развитието на емоционалната интелигентност 
започва още с раждането и продължава до края на 
жизнения ни път. Но то е особено важно в начал-
ната училищна възраст, когато светът се открива 
пред детето все по-богат и разнолик и то все по-са-
мостоятелно започва да се ориентира. Емоционал-
ната интелигентност обхваща  пет основни области: 
1. Познаване на собстените ни емоции. Способ-
ността ни да наблюдаваме и определим чувствата 
си във всеки един момент е от особена важност за 
себепознанието. 2. Управление на емоциите. Кон-
тролът върху чувствата и изразяването им в адек-
ватна форма е умение, което е тясно свързано със 
самоосъзнатостта. 3. Умения за самостоятелно мо-
тивиране. Мобилизацията на емоциите за дадена 
цел е изключително важна за вниманието, личната 
мотивация и творческите сили. 4. Признаване на 
емоциите на другите. Емпатията (умението да раз-
бираме чувствата на другите и да съпреживяваме) 
е може би най-основната човешка способност. У 
децата чувството на емпатия е заложено изначал-
но. Те чувстват кой ги обича и действително рядко 
грешат. Затова главният формиращ фактор за раз-
витието на емпатия са добрите взаимоотношения 
между значимите възрастни и между връстниците, 
в които детето се включва. 5. Стабилни връзки. Из-
куството на връзката до голяма степен предполага 
умение да управляваме емоциите на другите.

Ниските нива на емоционална компетентност 
водят до изолация или социални проблеми, тревож-
ност и депресия, проблем с вниманието и/или ми-
сленето, агресивно поведение.

8. Личностно развитие Това е период на изграждане на адекватна само-
оценка и мотивация за постижения. Малкият ученик 
започва все по-обективно да оценява своите знания, 
умения и поведенчески реакции. Развива се умение-
то за рефлексия – детето вече може да анализира 
собствените си действия, съпоставяйки ги с тези на 
връстниците. На тази възраст подрастващите разби-
рат, че „някой може повече от мен“, че някой пости-
га по-добри резултати с по-малко усилия и обратно. 
Това откритие може да породи болезнени преживя-
вания в много деца и да ги постави пред дилемата   да 
се научат да полагат системни волеви усилия за уче-
бен труд и довършване на започнатото докрай или 
да търсят други начини за изява (за жалост невинаги 
обществено приемливи).  Важно е да бъде поддър-
жан  социалният статус и самоуважението на всеки 
ученик в класа.
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Препоръки към учителя Как учебниците способстват 
за оптимално развитие на детето

В доклада на Световната банка от м. януари 
2016  г. основният акцент е поставен върху значе-
нието на социално-емоционалните умения за трудо-
вата реализация в България. За съжаление, отчита 
се, че равнището на тези умения у възрасното на-
селение е незадоволително. Затова е необходимо 
целенасочено да се работи за тяхното развитие още 
от детска възраст. У учениците да бъдат изгражда-
ни умения за идентификация и назоваване на чув-
ствата, изразяване на чувствата, оценка на интен-
зивността на чувствата, управление на чувствата, 
осъзнаване на разликата между чувства и действия.

Учителите да помагат на децата правилно да 
разчитат социални и емоционални сигнали, да ги 
научат да изслушват, да приемат гледната точка на 
другите и да разбират кое поведение е приемливо в 
дадена ситуация; да контролират емоциите си;  да 
имат устойчивост и търпение за отлагане на въз-
награждението; увереност, че могат да се сприяте-
ляват и да запазват приятелствата си. Всяка сутрин 
първата задача на учителя е да направи „емоционал-
на снимка“ на класа, като използва различни тех-
ники – скали на настроението, емотикони, игра със 
цветове (топли и студени) и др.

В учебниците преобладават текстове и картинки, 
предизвикващи оптимистично, ведро настроение и 
мобилизиращи учениците за учебен труд. Изключи-
телно внимание е отделено на емоционалния израз 
на нарисуваните персонажи – да бъде в съответствие 
с чувствата, породени от текста или темата. Това 
важи с особена сила за учебника по музика, къде-
то едно изкуство (музиката) е представено/пресъз-
дадено чрез изразните средства на друго изкуство 
– рисунката, илюстрацията – и е постигнато вели-
колепно. Но трябва да бъдем особено внимателни, 
защото въздействието и начинът на възприемане на 
едно произведение (музикално, картина или текст) са 
твърде субективни и в различните хора предизвиква 
различни емоции. Детето има право да изпитва про-
тивоположни чувства на тези, които произведението 
обичайно поражда,  и учителят е длъжен да уважи/
да приеме тези чувства и да реагира адекватно. Ва-
жно е подрастващият да бъде изслушан и учителят 
да има готовност да даде подходящо обяснение. Об-
ратното е изключително травмиращо за детето – за 
самочувствието, самооценката му, за позицията му в 
класа. Пример: В читанката при изучаването на сти-
хотворението  „Най-добрата люлка“ на Петя Йорда-
нова има въпрос:  „Как се почувства ти, докато чете 
стихотворението?“  Да си представим как ще се по-
чувстват децата от непълни семейства, децата, чиито 
родители са далеч от тях, децата, отглеждани от баба 
и дядо и неможещи да стиснат ръцете и на двамата 
си родители. Ако в класа има такива деца, учителят 
може да очаква и отговори: „Почувствах се тъжен, 
мъчно ми е...“. Това е в сила не само за посоченото 
стихотворение, но и за всички произведения, които 
предполагат радостно, оптимистично настроение, а 
някои деца ги приемат/преживяват по различен на-
чин. Чувствата им трябва да бъдат уважени.

В тази възраст учителят е най-значимата фигу-
ра за детето и неговата оценка е много важна. Да 
не се допуска етикетиране на учениците; да се оце-
нява определено действие, постъпка, задача, а не 
личността на детето. Да бъде подкрепен стремежът 
към постижения, а не страхът от неуспех. Детето да 
не се страхува, че може да сгреши; да му се обяс-
ни, че понятието „ученик“ произхожда от „уча се“, 
а който се учи, има право, може и да сгреши. В това 
няма нищо лошо. Лошо е, когато не правиш нищо. 
Тогава няма да грешиш, но и няма да се научиш. За-
това е важно учениците да бъдат активни.

Всички учебници са изпълнени с толерантни си-
туации на взаимоотношения както между връстни-
ци, така и между деца и възрастни.

В учебника по околен свят има казуси за  малчу-
гани, попаднали в проблемни ситуации. Решаването 
на такива казуси и ролевото проиграване на ситу-
ациите е много важно за формиране на асертивно 
поведение у подрастващите.
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9. Общуване, стил на общуване  и сътрудничество В началната училищна възраст започват да се 
изграждат качества, които могат да се формират 
само сред връстници – съдействие, съревнование, 
съчувствие. Приятелствата са все още ситуативни – 
по пол, съседство, но вече започва и изграждане на 
приятелства по интереси – напр. даден  спорт, изку-
ство или др. У подрастващите се формират умения 
за сътрудничество, те могат да работят и да взаимо-
действат, като спазват определени правила. Харак-
терно е, че в повечето случаи децата са по-критични 
към връстниците си, отколкото към собственото 
си поведение. Един от най-добрите подходи за из-
граждане на умения за сътрудничество е работата 
по групи.

10. Усвояване на новата социална роля „ученик“ Стремежът към учене е типичен за целия период 
1. – 4. клас. В началото той е свързан с външни-
те атрибути на ролята и по-привлекателното поло-
жение на ученика в сравнение с детето в детската 
градина. Много бързо обаче тази устременост към 
външното, парадното изчезва и се замества от ин-
терес към самото учене. Осъществява се смяна на 
водещия тип дейност – от игра към учене, т.е. по-
степенно ученето се превръща в потребност и чрез 
него се осъществява развитието на всички психич-
ни свойства и качества на личността.
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Въвеждането на правила, насочващи социалните 
взаимодействия в класа, е важно да се случи още в 
началото на учебната година. Да се наложи етикет 
на общуване (припомняне и използване на „вълшеб-
ните думички“ „заповядай“, „благодаря“, „моля“...)

Необходимо е правилата да бъдат:
– съобразени и да произтичат от правилника за 

вътрешния ред на училището и други нормативни 
документи

– изработени съвместно от учителя и учениците
– конкретни, ясни и точни
– формулирни като утвърдителни съждения с 

позитивно съдържание, напр. „Винаги вдигам ръка, 
когато искам да кажа нещо“

– поставени на видно място в класната стая
При организиране на работа по групи е необ-

ходимо в началото учителят да структурира и на-
правлява взаимодействията в тях. Да се намесва 
по-активно, докато децата усвоят този начин на ра-
бота – да дава ясни и конкретни указания, да посоч-
ва точни времеви граници, да обясни какъв продукт 
се очаква от груповата работа и как той ще бъде 
представен пред класа. За да се случи всичко това, е 
необходимо самият учител да притежава умения за 
работа в група и екип, да не се страхува от нетради-
ционни и оригинални решения, да бъде творец.

Учебниците и учебните тетрадки осигуряват 
възможност за развитие потенциала на всяко дете 
съобразно възможностите му чрез самостоятелна 
работа, наблюдение, проучване, изследователска 
дейност. Заложени са задачи и дейности, в които се 
предвижда работа в група, изработване на общ про-
дукт и представянето му, посредством което деца-
та  ще развият умения да се изслушват, да приемат 
мнението на другия, да разработят обща идея и да я 
реализират; а това поставя основата на работата в 
екип, разпределение на ролите в екипа, отговорност 
за довеждане докрай на започнатото. 

Да знае, че има различни стилове на учене и те се 
проявяват още в 1. клас. Хората се делят на няколко 
групи в зависимост от преобладаващия анализатор 
за приемане и преработка на информацията. Затова 
е важно учителят да предлага разнообразни техно-
логии за учене, които са гарант за оптимално разви-
тие потенциала на всеки ученик. Но най-важното в 
1. клас е не толкова какво децата ще научат, а да се 
научат да учат – да изградят навици за учебен труд 
и самостоятелно учене. Да се засили мотивацията и 
увереността на децата и да укрепне самочувствието 
им, че навлизат в един сложен, но много привлека-
телен свят – света на знанието, който те ще завла-
деят успешно.

Знанията се упражняват и затвърждават чрез 
различни игри (учене чрез игра), подходящи за 
възрастта и опита на децата. В учебниците всеки 
първокласник може да немери себе си – тук има и 
момичета, и момчета; има деца с различен етниче-
ски произход. Те са с имена на българчета, турчета, 
ромчета и на други етноси. Те са с различен цвят 
на кожата. Някои са със заболяване и затова са в 
инвалидни колички, но са включени в дейностите 
наравно с останалите. Това е реалният (или жела-
ният?) свят на първокласника и той може да бъде 
преоткрит в учебния комплект на издателството.
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Различният ученик 
Всяко дете е различно, защото е уникално. Дори 

и еднояйчните близнаци, колкото и да си приличат, 
имат съществени различия. Нашият свят е красив, за-
щото е многолик и разнообразен. Но сега ще стане 
дума за тези „различни“ ученици, при които за жалост 
все още действа стигмата на общественото неприема-
не, които трябва добре да познаваме и разбираме, за 
да успеем реално да включим в живота на класа. 

Кои ученици най-често определяме като различни:
 ● Деца с поведенчески проблеми – агресивни проя-

ви, с хиперактивност и дефицит на внимание;
 ● Деца със специални образователни потребно-

сти – със задръжки в развитието, с хронични 
заболявания, с двигателни разстройства и со-
матични увреждания, с аутизъм и смущения в 
концентрацията на вниманието, със зрителни 
разстройства, със слухови разстройства.

 ● Деца със сцецифични обучителни трудности – с 
ранно езиково недоразвитие, което се проявява 
в училищна възраст с нарушения при четене и 
писане; с разстройства в училищните умения – 
дислексия, дисграфия, дискалкулия (обективно 
се диагностицират във възрастта 8 – 9 години).

 ● Надарените деца – „Често децата чудо имат пре-
имущества и недостатъци, които съпровождат 
изключителния им статут в живота – те може 
да са в състояние да работят ефективно с хора, 
много по-възрастни от тях, но може да срещат 
трудности в общуването с връстниците си“.

Уважаеми учители, вие не можете и не сте длъж-
ни да бъдете специалисти по всичко. Но много често 
вие сте първите, които забелязват проблем в разви-
тието на даден ученик. Необходимо е своевременно 
да се обърнете към специалистите във вашето учи-
лище – педагогически съветник, психолог, логопед, 
ресурсен учител, медицинските специалисти и не на 
последно място – да уведомите родителите. Днес в 
голяма част от българските училища за съжаление 
няма такива специалисти, но новият закон за пре-
дучилищно и училищно образование, който влeзe в 
сила от 2016/17 учебна година  предвижда подобря-
ване качеството на този тип услуги в учебните за-
ведения. Създадават се  условия за сформиране на 
екипи за работа с различните деца. Качеството на 
екипната работа на специалистите зависи както от 
професионалната им подготовка, така и от коорди-
нацията между тях самите и вас, учителите. Ако и 
родителите на тези деца бъдат включени като парт-
ньори в работата, тогава шансът за успех нараства 
многократно.

В учебниците на нашето издателство е спазен 
принципът за подреждане на задачите от лесно към 
трудно, което е в помощ както на учителите, така и на 
другите специалисти и родителите при работа с „раз-
лични“ ученици.

„Можем да оприличим децата на активни изсле-
дователи на всичко ново и затова е необходимо така 
да се изгражда учебният процес, че да има характер 
на пътешествие в неизвестна страна, където на вся-
ка крачка ги очакват удивителни открития. Ученето 
само трябва да носи награда за труда под формата на 
получавани нови знания, а не оценки“ .

Работа с родителите
На практика нашата образователна система е из-

градена около модела на традиционното българско 
семейство. Семейството на XXI век е много по-раз-
лично от това на XX век и вие като учители трябва 
най-напред  да отчетете този факт. В учебниците за 
1. клас е развита идеята, че има различни семейства, 
но  важното е между членовете им да има обич, ува-
жение, разбирателство и подкрепа.

От вас, учителите, и от училището като институ-
ция зависи дали ще успеете да привлечете родители-
те като партньори и да заработите по формулата „аз 
печеля – ти печелиш“ (в противовес на  „аз печеля – 
ти губиш“ или „аз губя – ти печелиш“). Противопос-
тавянето на родители и учители води до проблеми в 
развитието на детето. В 1. клас учителят се превръ-
ща в най-значимия възрастен за детето, родителите 
като правило остават на втори план. Противоречи-
вите изисквания от страна на значимите възрастни 
объркват подрастващия, пречат му да изгради собст-
вена система от правила и ценности, пораждат ети-
чен конфликт у него и той може да „отговори“ както 
с изолация (затваряне в себе си), така и с реакции на 
другия полюс – агресия. Реплики от рода на: „Оста-
ви я госпожата, тя нищо не разбира от ...“ или „Ти 
нямаш ли родители, че отново си забравил/а за...“ са 
недопустими, но за жалост присъстват в нашето еже-
дневие.

Често процесът на адаптация към класа и училище-
то, а оттук и социализацията на малкия първокласник 
се затруднява от самите родители, които очакват към 
тяхното дете да се отнасят като към „специално“ и то 
да се чувства такова. Затова е важно още на първата 
среща родителите да бъдат запознати с правилата на 
класа, препоръчително е съвместно да бъдат обсъде-
ни и приети правила за взаимодействие между деца, 
родители и учители, които да регламентират важни 
неща – облеклото на децата в училище, спортните еки-
пи, телефоните, джобните пари, своевременна обратна 
връзка и др.

Откритото общуване и обсъждане на всички въ-
проси, свързани с децата, способстват за изграждане 
на доверие и подкрепа от страна на повечето роди-
тели. Включването на родителите в общи празници, 
спортни инициативи, чествания, зелени училища и 
екскурзии, почистване и реновиране на класната стая 
ги прави реална част от живота на класа.
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Някои родители поставят нереалистични цели 
пред децата си. А децата в стремежа си да отгово-
рят на родителските изисквания (за да бъдат обича-
ни) стават неспокойни и несигурни – непрекъснато 
търсят подкрепата и одобрението на учителя. Това е 
симптом за изграждане у подрастващия по-скоро на 
страх от неуспеха, отколкото на стремеж към пости-
жения. Немалко родители в стремежа си да помогнат 
на сина/дъщеря си правят нещата вместо тях – пишат 
домашни, рисуват, моделират, без да си дават сметка, 
че по този начин изграждат у детето си т. нар. „нау-
чена безпомощност“. Това е много опасна тенденция 
при част от децата с амбициозни родители, която учи-
телите трябва да отчитат и доколкото е възможно, да 
се опитат да балансират.

Нека не забравяме – децата са щастливи – усмих-
нати, спокойни, удовлетворени – когато са обичани 
от всички нас – родители, учители, общество. Любов-
та е в състояние да направи това, което нищо друго 
не може да направи.

Правила за позитивно възпитание
1. Изисквайте правилата на класа да бъдат спазва-

ни от всички ученици.
2. Уеднаквете стратегиите на възпитание – в се-

мейството; между семейството и училището. 
3. Създайте лишена от напрежение обстановка, 

където да цари взаимно разбирателство и уважение.
4. Бъдете внимателни към емоциите и чувствата 

на детето, контролирайте собствените си емоции.
5. Дисциплинирайте позитивно – чрез послания 

за нещата, които трябва да се вършат. Напр. „Вни-
мателно разгледайте книжките и после ги подредете“ 
вместо „Не късайте книжките и не ги разхвърляйте“.

6. Възлагайте изпълними задачи и поощрявайте 
вложените усилия. 

7. Дозирайте забраните и ограниченията. Те имат 
смисъл само когато предварително са добре пре-
мислени и наистина са необходими.

8. Привличайте вниманието на ученик, който на-
рушава дисциплината чрез поставяне на някаква за-
дача, а не чрез забрани.

9. Изберете заедно с децата любими герои (лите-
ратурни или реални), на които те ще се стремят да 
подражават.

10. Поощрявайте детето за конкретни постъпки 
веднага след като е направило нещо хубаво.

11. Прилагайте адекватни, справедливи санкции, 
произтичащи от правилата на класа. Налагайте санк-
циите веднага, не с отлагане.

12. Не унижавайте подрастващия, не му се поди-
гравайте, не се отнасяйте снизходително към него.

13. Физическите наказания са недопустими.
14. Научете подрастващите, че последствията са 

за сметка на напрaвилия белята: „Който разхвърля, 
той оправя“.

15. Не сравнявайте учениците помежду им, а оце-
нявайте собствения им напредък.

16. Оценявайте конкретната постъпка (постиже-
ние или неуспех), а не личността на детето; не ети-
кетирайте.

17. Мотивирайте учениците да се занимават със 
спорт и/или изкуства.
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Научна обосновка на разработеното учебно съдържание 
в учебния комплект

Учебният предмет околен свят може да се опреде-
ли като „гръбнак“ на обучението в първи клас. Той се 
превръща в централна учебна област, която интегри-
ра всички предмети и методи. 

 Съвременните теоретични дискусии са свър-
зани с идеята за избор на методи, които да дават въз-
можност на учениците да действат самостоятелно, 
чрез откривателски дейности. В рамките на идеята 
за многоперспективно1 запознаване с околната сре-
да се подчертава необходимостта от експеримен-
тиране, от „ориентирано към действието учене“, 
основано на известна свобода за учениците.

Тъй като една от водещите цели на учебните пред-
мети, посветени на околната среда, е детето да се 
научи да опознава самостоятелно своята околна 
среда и да се чувства комфортно в нея, то е необ-
ходимо в процеса на обучение да се задават въпроси 
и да се обсъждат проблеми, да се предложат различни 
1 Концепцията за многоперспективно образование пред-
полага разглеждането на темите от учебното съдържание 
от различни допълващи се и преливащи се една в друга 
познавателни перспективи. Това позволява учениците да 
добият представа за богатия спектър от нюанси, заложени 
в дадена проблематика (Мирчева, 2013).

практически дейности. Това означава, че е необходи-
мо на учениците да се предостави достатъчно време 
за ориентировъчна фаза, в която да сондират предло-
женията и да обработят своите впечатления.

Обучението по околен свят се основава и на акту-
алното конструктивистко разбиране за обучение-
то. Тук се подчертава значението на активното уче-
не за разбирането на понятия и взаимовръзки. Има 
доказателства, че конструктивисткото ориентиране в 
работата на учителите води до по-високи учебни по-
стижения на учениците. Учителите, които постигат 
успехи, разбират ученето като процес на конструира-
не, дават свободни предложения за индивидуални и 
социални конструкции и оставят странични пътища 
за допускане на грешки. Научни изследвания, особе-
но в областта на дидактиката, насочена към темите за 
околната среда, показват, че подобно активно и са-
мостоятелно конструиране на знанията е значимо 
за развитието на комплексни концепции за околната 
среда.

От голямо значение при обучението е не само да 
се предостави външна свобода, но учебните предло-
жения да са така оформени, че да предизвикат отдел-
ното дете да се заинтересува от проблемите на 
околната среда. 

Общо представяне на цели, задачи и очаквани резултати във връзка 
с новите нормативни документи (формиране на знания, умения 

и компетентности и постигане на междупредметен синтез), 
форми и методи на контрол

Контрол и проверка на учебните 
постижения 
Контролът и проверката са неделима част от 

учебния процес по околен свят. Чрез тях учителят 
може да получи обратна връзка за нивото на знани-
ята, за степента на усвоеност на уменията на учени-
ците. 

В обучението по околен свят в първи клас могат 
да се използват различни форми на проверка на зна-
нията и уменията: устна, тестова, графична, практи-
ческа (Мирчева, 2004). 

Нормативни документи
Закон за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) от 1 август 2016 г.
Наредба 4 за учебния план от 30 ноември 2015 г.
Наредба 5 за общообразователната подготовка от 30 ноември 2015 г.
Наредба 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала от 30 ноември 2015 г.
Наредба 11 за оценяване на резултатите от оценяването на учениците от 1 септември 2016 г.
Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.)

Съществуват и възможности да се оценят индиви-
дуалните постижения на ученика и в процеса на парт-
ньорската и груповата работа.

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

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

2. СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
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Тестова проверка
Тестове могат да се провеждат в началото и в края 

на учебната година, а също и в края на даден раздел. 
Според учебната програма е предвиден единствен час 
за проверка на знанията, който може да се проведе в 
края на учебната година като заключителен тест за 
установяване на изходното ниво на знанията и уме-
нията. Получените отговори могат да покажат резул-
татите от образователния процес.

Графична проверка
За провеждането на бърза графична проверка мо-

гат да се използват графични дидактични игри. Тук 
могат да се използват и схеми, и рисунки. Например 
според учебната програма се предвижда учениците 
да разпознават частите на растенията по схема. Също 
така да се ориентират по схема на пътя от дома до 
училище. Подобна проверка изпълнява и развиващи 
функции, стимулира детското внимание и наблюда-
телност. Улеснява се формирането на пространстве-
ни представи.

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

ците са формирани някои умения. Тя се осъществя-
ва при прилагането на редица практически дейности, 
които са заложени в учебната програма.

Проверка на партньорската и на груповата 
работа
Оценяването на резултатите по време на обучение 

в група или с партньор се различава от традиционно-
то оценяване. Тук са нужни нови методи за оценява-
не. 

Оценяването може да не е обвързано само с придо-
биването на знания, но и с формираните у учениците 
на умения. Важен метод за оценяване на резултатите 
от работата в група е наблюдението. Чрез наблю-
дение могат да се констатират детските компетент-
ности, а също и  трудностите, които децата срещат в 
обучението, при комуникацията с останалите. За тази  
цел трябва да се конкретизират подходящи критерии 
за наблюдение. 

Документира се не само резултатът, но и процесът 
на учене, оценява се не само работата на личността, 
но и на групата и др.

Апел и Кнол (Apel/Knoll, 2004, с. 133) посочват 
следните пунктове за наблюдение:
• ученикът показва интерес и готовност за работа
• взема участие в изпълнението на задачите
• ръководи групата, като доминира, но е продукти-

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

дено действие
• бързо се адаптира към нови ситуации

• търси изход от трудни ситуации
• има идеи за оформянето на продукта
• оформя презентацията

Авторите предлагат и критерии за оценяване на 
социалното поведение на ученика:
• присъединява се към групата
• подкрепя другите като партньор
• придържа се към уговорки и срокове
• съобразява се с другите при работата с тях
• приема въпросите, съветите и желанията на дру-

гите
• споделя с партньорите си информация
• понякога поема допълнителни задачи, за да под-

крепи другите

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

Важен момент от оценяването е документиране-
то на постиженията, свързани с изработения про-
дукт от проекта. Оценява се неговото качество, не-
говата значимост. Тук се проверяват редица умения 
на децата – да подберат и групират подходяща ин-
формация, да оформят естетически един продукт, да 
подредят информацията така, че тя да бъде възпри-
ета и разбрана по-лесно от зрителите, да съчетаят 
текст и картини или други изразни средства по под-
ходящ начин и др.

Специално внимание заслужава и начинът, по 
който е представен продуктът. По този начин се 
измерва до каква степен са формирани редица ме-
тодически и организационни умения, свързани с 
презентирането на резултатите от работата – дали 
представянето е атрактивно, дали е в състояние да 
представи продукта разбираемо и в най-добра свет-
лина, дали в презентирането се включват всички 
участници и др.

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

Процесът на работата може да бъде прекъсван 
от фази на дискусия, където чрез работа в кръг да се 
направи оценка на процеса на работа. При провеж-
даните дискусии може да бъде коментирано какви са 
текущите резултати, но може да се спомене и какви са 
срещаните трудности. 
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Таблица 1
Критерии за оценяване на крайния продукт/на резултатите от проекта/груповото обучение  
(Мирчева, 2013)

Критерии ☺ � �
Подбран е подходящ вариант за представянето на резултатите/за оформянето на продукта

Продуктът съдържа всички информационни елементи

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

Направено е добро съчетание между текстова и визуална информация

Продуктът е издържан от естетическа гледна точка

Продуктът е оригинален

Продуктът има атрактивен вид

Таблица 2
Критерии за оценяване на презентацията на учениците 
(Мирчева, 2013)

Критерии ☺ � �
Избран е подходящ подход за представянето на продукта

Представя всички информационни елементи на продукта

Представя процеса на създаване на продукта

Представя предимствата на продукта/на получените резултати

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

Презентирането е оригинално

Представянето е атрактивно

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

Училище  Град 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 1. КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА ................/................ ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 21 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение ЗЗ/О 10 (9/1)  часа

Уроци за диагностика на изходно ниво ДИН 1 час

Годишен хорариум: 32 часа 

Срочен: І срок – 15 часа
 ІІ срок – 17 часа

 Изготвил: 
 (име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№ 
по
ред

Учебна
седмица

Тема 
на 

урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати от 

обучението
Нови 

понятия

1 2 3 4 5 6
1 1 Моето училище НЗ • разказва за своето училище и за труда 

на хората, които работят в него
училище

2 2 Децата 
в училище

ЗЗ • посочва свои отговорности в училище 
и примери за толерантни взаимоотношения

училище

3 3 Есен НЗ • разпознава характерни промени в природата 
през есента

• разказва за труда на хората през есента

сезони

природен 
календар

4 4 Есенен карнавал ЗЗ • разпознава характерни промени в природата 
през есента

сезони

5 5 Моето семейство НЗ • посочва свои отговорности у дома
• изброява примери за толерантни 
взаимоотношения в семейството

семейство

6 6 Моите любими 
занимания

ЗЗ • описва себе си, своите интереси 
и любими занимания

семейство

7 7 Внимание, 
опасност

НЗ • дава примери за подходящо поведение 
при опасни ситуации у дома и в училище

8 8 Моят ден НЗ • обяснява необходимостта от спазване 
на дневен режим
• посочва дейности за здравословен начин 
на живот

дневен 
режим

9 9 Здрав и бодър ЗЗ • посочва дейности за здравословен начин 
на живот – лична хигиена, закаляване, спорт
• обяснява необходимостта от спазване на лична 
хигиена

здраве
хигиена

10 10 Моята храна е 
разнообразна

НЗ • обяснява необходимостта от приемането 
на разнообразни храни
• дава примери за растителни и животински храни

здраво-
словно хра-
нене
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Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване 
по теми и/или

раздели
Забележка

7 8 9

• описване на училището 
• изброяване на отговорности на хората, 
които работят в него

• устна проверка

• изброяване на задълженията на ученика 
в училище
• описване на ситуации, представящи толерантни 
взаимоотношения в училище

• устна проверка

• наблюдаване на промени в природата
• беседа
• назоваване на сезонни дейности, свързани 
с труда на хората
• попълване на природен календар

• устна проверка
• графична про-
верка

• описване на промени, които настъпват 
в развитието на растенията и в поведението 
на животните през есента
• презентиране 

• практическа про-
верка
• устна проверка

• беседа
• споделяне на преживявания
• обсъждане на взаимоотношения в семейството

• устна проверка

• споделяне на преживявания
• презентиране
• беседа

• устна проверка
• практическа про-
верка

• споделяне на преживявания
• обсъждане на правила за подходящо поведение 
при опасни ситуации

• устна проверка

• споделяне на преживявания
• описване на собствен дневен режим

• устна проверка
• практическа про-
верка

• изброяване на дейности, свързани с личната хи-
гиена
• споделяне на преживявания

• устна проверка
• практическа про-
верка

• беседа
• разграничаване на храни с различен произход

• устна проверка
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№ 
по
ред

Учебна
седмица

Тема 
на 

урочната 
единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати от 

обучението
Нови 

понятия

1 2 3 4 5 6
11 11 Здравословни 

храни
ЗЗ • обяснява необходимостта от приемането 

на разнообразни храни
• дава примери за растителни и животински 
храни

здраво-
словно хра-
нене

12 12 Зимни празници 
в семейството

НЗ • разказва за семейни празници и празници, 
свързани с отбелязването на народни традиции и 
обичаи

семеен 
празник

13 13 Зима НЗ • разпознава характерни промени в природата 
през зимата
• разказва за труда на хората през зимата

сезони
природен 
календар

14 14 Животните през 
зимата

ЗЗ • разпознава характерни промени в природата 
през зимата

сезони

15 15 Моето селище НЗ • назовава името на селището, в което живее
• описва местоположението на селището,
в което живее, според близостта до планина, 
река, море, равнина и др.

селище
роден край

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№
по
ред 

Учебна
седмица

Тема на урочна-
та единица

Урочна 
единица 

за
Компетентности като очаквани резултати от 

обучението
Нови поня-

тия

1 2 3 4 5 6

16 16 Безопасно 
движение 
по улицата

НЗ • посочва опасности при неспазване на правила 
за движение по улицата и за общуване 
с непознати

селище

17 17 Моят път 
до училище

ЗЗ • изброява по-важните природни и обществени 
обекти по пътя си от дома до училище

селище

18 18 Нашата улица 
е чиста

НЗ • дава примери за дейности, свързани с опазване 
чистотата на улицата

селище

19 19 Моята родина 
празнува 3  март

НЗ • назовава името на държавата, в която живее
• свързва честването на националния празник 
с датата трети март
• разпознава българското знаме и химна на 
Република България като национални символи

родина
знаме
химн

20 20 Растенията и 
животните 
около нас

НЗ • изброява растения и животни от заобикалящата 
го среда
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Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване 
по теми и/или

раздели
Забележка

7 8 9

• групиране на храни според техния произход
• дискусия

• устна проверка
• графична про-
верка

• беседа
• споделяне на преживявания

• устна проверка
• практическа про-
верка

• наблюдение
• беседа
• попълване на природен календар

• устна проверка
• графична про-
верка

• описване на характерни промени в природата 
през зимата
• посочване на закономерности

• устна проверка
• практическа про-
верка

• споделяне на впечатления
• определяне на местоположението на селища

• устна проверка
• графична про-
верка

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели
Забележка

7 8 9

• споделяне на преживявания
• обсъждане на правила

• устна проверка 
• графична 
проверка

• беседа
• ориентиране по план-схема
• споделяне на впечатления

• устна проверка 
• графична 
проверка

• споделяне на впечатления
• описване на дейности за опазване на чистотата 
на улицата

• устна проверка 
• практическа 
проверка

• споделяне на преживявания
• описване на дейности, чрез които учениците 
се включват в честването на празника
• разпознаване на национални символи

• устна проверка
• практическа 
проверка

• наблюдения
• споделяне на впечатления
• разпознаване на растителни и животински видове 
по картини

• устна проверка 
• практическа 
проверка
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21 21 Растенията 
около нас

НЗ • разпознава по картина дървета, храсти 
и тревисти растения

дърво 
храст
тревисто 
растение

22 22 Подреди 
растенията

ЗЗ • разпознава по картина дървета (иглолистни 
и широколистни), храсти и тревисти растения

дърво
храст
тревисто 
растение

23 23 Частите 
на растенията

НЗ • посочва по схема частите на растенията – 
корен, стъбло, листо, цвят, плод

24 24 Да отгледаме 
растение

ЗЗ • познава необходимите условия за развитието 
на растенията: въздух, вода, топлина, светлина, 
почва

25 25 Диви и домашни 
животни

НЗ • назовава домашни и диви животни и техните 
малки

домашни 
животни
диви 
животни

26 26 Децата и 
природата

НЗ • изброява правила за поведение сред природата

27 27 Пролет НЗ • разпознава характерни промени в природата 
през пролетта
• разказва за труда на хората през пролетта

сезони
природен 
календар

28 28 Пролетни
празници
в семейството

НЗ • разказва за семейни празници и празници, 
свързани с отбелязването на народни традиции 
и обичаи

семеен 
празник

29 29 24 май НЗ • свързва честването на 24 май с делото 
на братята Кирил и Методий

30 30 Лято НЗ • разпознава характерни промени в природата 
през лятото
• разказва за труда на хората през лятото

сезони 
природен 
календар

31 31 Сезони О • разпознава характерни промени в природата 
през различните сезони
• разказва за труда на хората през различните 
сезони

сезони
природен 
календар

32 32 Околен свят ДИН • констатиране на изходното равнище 
на знанията и на уменията на учениците
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• наблюдение
• разпознаване
• сравняване
• споделяне на впечатления

• устна проверка 
• практическа 
проверка

• беседа
• сравняване
• групиране на растения

• устна проверка 
• графична 
проверка

• наблюдение
• описване на частите на растения по схема
• споделяне на впечатления

• устна проверка 
• графична 
проверка

• изброяване на условия за развитието 
на растенията
• наблюдение

• устна проверка 
• практическа 
проверка

• разпознаване по картини и назоваване 
на животни
• споделяне на преживявания
• групиране на диви и домашни животни 
и техните малки

• устна проверка 
• графична 
проверка 
• практическа 
проверка

• обсъждане на ситуации
• споделяне на преживявания

• устна проверка 
• практическа 
проверка

• наблюдение
• беседа
• попълване на природен календар

• устна проверка 
• графична 
проверка

• беседа
• споделяне на преживявания
• разказване

• устна проверка 
• практическа 
проверка

• споделяне на преживявания
• обсъждане по картини
• назоваване на имената на създателите 
на нашата азбука

• устна проверка 
• практическа 
проверка

• обсъждане по картини
• попълване на природен календар

• устна проверка 
• графична 
проверка

• обсъждане
• сравняване
• разказване
• споделяне на преживявания

• устна проверка 
• практическа 
проверка

• тестова проверка

Разработил:..............................................................................
 (име, фамилия, подпис)
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4. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

1. Моето училище

Цели
– обогатяване на представите 

на учениците за училището и за 
професиите на хората, които ра-
ботят в него

Задачи
– назоваване на името на учи-

лището
– описване на училището и 

класната стая
– определяне на отговорно-

стите на хората, които работят в 
училището

– изброяване на отговорности 
на ученика в училище

– посочване на примери за то-
лерантни взаимоотношения в училище

– възпитаване на положително отношение към 
връстниците 

– формиране на умения за работа с партньор
– развиване на умението за презентиране на собс-

твени идеи

Форми и методи на преподаване и учене
– учебна екскурзия из училището – посещаване и 

разглеждане на различни стаи и кабинети, наблюдаване 
на труда на хората в училището, провеждане на интервю

– описване на училището и формулиране на разказ 
за него, споделяне на впечатления от наблюдаваното 
и от проведеното интервю

– разиграване на ролеви игри, чрез които се пред-
ставят толерантни взаимоотношения в училище

– работа с партньор – обсъждане на отговорнос-
ти на ученика в училище, споделяне на идеите пред 
класа

– работа с партньор – оформяне на рисунки с къ-
тове от училището, презентиране на идеите пред кла-
са, оформяне на табло, което представя училището

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 8 – 9
– разказване
– описване на училището
– изброяване на дейности, които детето извършва 

в училище
– назоваване на професии, които хората упражня-

ват в училището

Работа с тетрадката – стр. 4
– проследяване на лабиринт
– назоваване на работното място на хора, които 

упражняват своите професии в училище, описване на 
техните служебни задължения

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Кабинети в училище: галерия от снимки, кои-
то може да се видят в по-голям размер, когато се на-
тисне бутонът за увеличение.

2. Дейности в училище: интерактивна задача за 
съчетаване на карти, съдържащи различни изобра-
жения. При кликване върху две карти системата ги 
слага една до друга. 

3. Кой работи в училище: интерактивни карти, 
които при кликване се обръщат и се вижда какво има 
на гърба им. В тази задача всяка карта представлява 
гатанка: едната страна съдържа звукова информация, 
а другата – съответна снимка.  

4. Презентация: видове професии: интерактивна 
задача, при която ученикът трябва да избере една ри-
сунка измежду няколко възможни и да кликне върху 
тази, която отговаря на условието.

Учебна среда
– подготвяне на табло, което представя училището 

(контури на училище, в рамките на които ще бъдат 
залепени детските рисунки)

– използване на табла с изображения на училище,
– картини, които изобразяват професии на хора, 

които работят в училище

Оценяване
– на резултати от груповата дискусия
– на споделените от децата преживявания
– на детските рисунки
– на презентацията на учениците пред класа
– на оформеното от учениците табло

Моето училище

Учениците 
● разказват за своето училище; изброяват дейностите си в училище; назовават професии, които 

хората упражняват в училище
98
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2. Децата в училище 

Цели
– обогатяване на представите 

на учениците за училището и за 
отговорностите и взаимоотноше-
нията между децата в час и в меж-
дучасие

Задачи
– изброяване на задължения 

на ученика в училище
– формулиране на правила за 

поведение в училище
– тълкуване и сравняване на 

ситуации
– разбиране значението на вза-

имното уважение между връстни-
ците и между ученици и учители

– формиране на умения за работа с партньор
– развиване на умението за презентиране на собс-

твени идеи

Форми и методи на преподаване и учене
– беседа за учебните задължения на ученика
– описване на ситуации, които възникват в учи-

лище
– разиграване на ролеви игри, представящи толе-

рантни взаимоотношения в училище, обсъждане
– работа с партньор – формулиране на правило 

за поведение в училище и обмисляне как то да бъде 
представено чрез пантомима

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника  –  стр. 10 – 11 
– разказване
– описване на дейности, които учениците извър-

шват в час и в междучасие 
– изброяване на ситуации, свързани с толерантни 

взаимоотношения между децата и между деца и въз-
растни в училище

Работа с тетрадката  – стр. 5
– разпознаване на вещи, необходими на ученика 

в училище
– сравняване на ситуации в училище
– разпознаване на картини, на които се виждат то-

лерантни взаимоотношения в училище
– оцветяване
Работа с електронния учебник (електронни ре-

сурси)
1. Час или междучасие? – галерия от снимки, кои-

то може да се видят в по-голям размер, когато се на-
тисне бутонът за увеличение.

2. В училище или вкъщи? – задачата съдържа тес-
тов въпрос и снимка към него. Трябва да се избере 
един от два възможни отговора.

3. Нашият любимец – интерактивни карти, които 
при кликване се обръщат и се вижда какво има на 
гърба им. Всяка карта е информационна банка: от 
едната страна има снимка, а от другата – звукова ин-
формация за съответното изображение.

Учебна среда
– използване на табла/картини с изображения на 

класна стая
– картини, които изобразяват ситуации от учи-

лищния живот

Оценяване
– на резултати от груповата дискусия
– на резултатите от формулирането и обсъждане-

то на правила за поведение в училище

Децата в училище

Учениците 
● разказват за работата си в час и за своите занимания в междучасие; сравняват и споделят 

случки (истории) за добрите взаимоотношения между децата и между децата и възрастните
1110
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– попълване на природен календар (приложе-
ние 1), наблюдаване на промени в природата в учи-
лището

Работа с тетрадката – стр. 6
– разпознаване и оцветяване на плодове, които 

зреят в страната през есента 
– описване на промени, характерни за природата 

през есента
– откриване на грешки в рисунката

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Есен – слайдове, които съдържат снимки и ви-
деоклип.

2. Животните през есента – рисунка, в която всяко 
животно е маркирано с интерактивно име. Когато се 
кликне върху наименованието, се отваря високока-
чествена снимка на съответното животно.

3. Есенни плодове и зеленчуци – галерия от сним-
ки, които може да се видят в по-голям размер, когато 
се натисне бутонът за увеличение.

Учебна среда
– залепване на дъската на картини с есенни пейза-

жи (от календари)
– оформяне на „километрична картина“ с рисун-

ките на децата
– поставяне на събраните есенни материали в оп-

ределен кът в класната стая

Оценяване
– на резултати от груповата дискусия
– при споделяне на преживяванията на децата
– при представянето на детските рисунки
– при попълването на природен календар

Есен

Учениците 
● описват: промени, които настъпват в природата през есента (времето, растенията, поведението 

на животните); трудови дейности, които хората извършват през есента; есенното облекло 
● изброяват детски есенни игри; споделят преживявания; оцветяват; наблюдават промените 

в природата в двора на училището; попълват природен календар (приложение 1)
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3. Есен 

Цели
– обогатяване на представите 

на учениците за промени, които 
настъпват в природата през есен-
та, и за сезонните дейности на хо-
рата

Задачи
– наблюдаване на промени в 

природата в двора на училището 
или в близкия парк

– развитие на детската наблю-
дателност и внимание

– развитие на умението за 
сравняване на природни обекти

– описване на промени, които 
настъпват в природата през есента

– формиране на умения за работа с партньор
– формиране на умение за представяне на собс-

твен продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– учебна екскурзия – наблюдаване на промени, на-

стъпили в природата в близката околна среда, игра на 
„Малки детективи“

– беседа за промените, които настъпват във вре-
мето, в развитието на растенията, в поведението на 
животните през зимата

– събиране на есенни природни материали
– споделяне на впечатления и преживявания, свър-

зани с есента
– назоваване на някои сезонни дейности, свързани 

с труда на хората
– изброяване на любими игри на децата
– ролеви игри – представяне с партньор на люби-

ми есенни игри на децата
– Рисуване на есенен пейзаж, свързан с опита на 

учениците, представяне на картините, оформяне на 
„километрична рисунка“

– Създаване на Lap Book/настолна книга. За ме-
тодически насоки виж приложението на стр. 60, а 
в електронния вариант на учебника е към тема 30, 
ресурс 4. Там е под заглавие „Щура лятна книга“, 
като предложение за дейности на учениците през 
лятото.

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 12 – 13; приложение 1
– описване (по картини) на промени, които на-

стъпват в природата през есента
– изброяване (по картини) на трудови дейности, 

типични за есента
– оцветяване на рисунки на зеленчуци, които зре-

ят през есента
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3. Есенно настроение – интерактивна карта, коя-
то при кликване се обръща и се вижда какво има на 
гърба Ӝ. От едната страна тя съдържа музикален от-
къс („Есен“ от А. Вивалди), а от другата – снимка на 
есенен пейзаж. 

Учебна среда
– залепване на снимки с есенни пейзажи на дъс-

ката
– групиране на масите две по две за работа по групи
– оформяне на кът с природни материали и с про-

дукти, изработени от учениците
– подготвяне на „есенна сцена“ за презентиране на 

детските продукти

Оценяване
– при споделяне на детските преживявания, свър-

зани с есента, отразени в детските продукти
– на резултати от груповата дискусия
– на уменията за работа в група
– на умението за оформяне на групов продукт
– за представяне на продукта на групата при учас-

тието на всички участници
– на умението да се отразят познанията на учени-

ците за промените, които настъпват през есента при 
представянето на авторските творби

– на естетическия усет на учениците при оформя-
нето на есенен кът в класа

Есенен карнавал

Учениците 
● изработват маски за есенен карнавал
● подреждат кът в класната стая на тема „Есен“; оцветяват есенни листа

1514

4. Есенен карнавал 

Цели
– обогатяване на представите 

на учениците за промени, кои-
то настъпват в природата през 
есента

Задачи
– развитие на детската наблю-

дателност и внимание
– развитие на умението за 

сравняване на природни обекти
– развитие на умението за 

описване на промени, които на-
стъпват в природата през есента

– развитие на умението за ра-
бота в екип

– развитие на умението за 
оформяне на групов продукт и за презентирането му 
пред класа

Форми и методи на преподаване и учене
– наблюдаване, описване и сравняване на есенни 

природни материали
– описване на промени, които настъпват в разви-

тието на растенията и в поведението на животните 
през есента

– разпределяне на учениците в групи, обясняване 
на задачите

– изработване на гирлянди, отпечатъци и пана от 
есенни природни материали в групи

– оцветяване на шаблони на есенни листа

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 14 – 15
– обсъждане на идеи за подготовката на есенен 

карнавал
– изработване на маски за есенен карнавал
– оформяне на кът в класната стая на тема „Есен“
– оцветяване на листа

Работа с тетрадката – стр. 7
– оформяне на табло с есенни материали
– рисуване, оцветяване
– отбелязване на впечатления

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Какво е това листо – рисунка на пано от лис-
та, част от които са маркирани с интерактивно име. 
Когато се кликне върху наименованието, се отваря 
висококачествена снимка на съответното растение 
(лист и плод).

2. Есенни букети – слайдове, които съдържат 
снимки на растения за разпознаване.
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Моето семейство

Учениците 
● разказват за своето семейство; рисуват или залепват снимки на семейството си
● изброяват своите занимания и задължения у дома; споделят случки, свързани с толерантните 

взаимоотношения; оцветяват
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5. Моето семейство

Цели
– посочване на свои отговор-

ности у дома
– определяне на роли и отго-

ворности на членовете на семей-
ството

– разбиране на необходимост-
та от спазването на толерантност 
във взаимоотношенията в семей-
ството

Задачи
– описване на своето семей-

ство чрез  собствена презентация
– изброяване на своите отго-

ворности у дома
– формиране на умение за ра-

бота с партньор
– формиране на умения за оформяне и презенти-

ране на собствен продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– беседа за членовете на семейството, обсъждане 

на състава на различни семейства
– съставяне на разказ и презентация (на хартиен 

носител) за собственото семейство, онагледени  чрез 
семейни снимки или детски рисунки

– обсъждане на взаимоотношенията между члено-
вете на семейството в различни ситуации

– представяне чрез ролеви игри на ситуации, кои-
то възникват в едно семейство, обсъждане

– работа в кръг – споделяне кое е най-ценното в 
дома на всеки, дискусия

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 16 – 17
– изброяване на членовете на семейството 
– рисуване или залепване на снимка на собствено-

то семейство 
– изброяване на занимания и отговорности на уче-

ника и на останалите членове на семейството у дома 
– посочване на ситуации, свързани с толерантни 

взаимоотношения в семейството
– оцветяване

Работа с тетрадката – стр. 8
– описване на ситуации от всекидневието в едно 

семейство
– споделяне на преживявания, свързани с любим 

момент от живота в семейството
– изброяване на някои от отговорностите на деца-

та у дома, оцветяване

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Семейство – задачата съдържа тестов въпрос и 
снимка към него. Верният отговор е само един.

2. Членове на семейството – галерия от снимки, 
които може да се видят в по-голям размер, когато се 
натисне бутонът за увеличение.

3. Права и отговорности на децата – информацио-
нен видеоклип, в който чрез рисунки и озвучен текст 
са представени основни права и отговорности на де-
цата в семейството и в училище.

Учебна среда
– картини, които изобразяват ситуации от семей-

ния живот
– картини, които изобразяват семейства с разли-

чен състав
– семейни снимки на децата
–  детски постери

Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на детските продукти
– на презентирането на собствен продукт
– на идеите за ролеви игри
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Моите любими 
                занимания 

Учениците 
● разказват за себе си, за своите интереси и любими занимания; правят колаж от снимки или 

рисунки с любими занимания
● описват най-впечатляващия рожден ден; споделят преживявания; рисуват подарък за рожден ден

1918

6. Моите любими 
занимания 

Цели
– представяне на собствената 

личност, на своите интереси и 
любими занимания

– представяне на традициите 
при честване на семеен празник 
(рожден ден)

Задачи
– описване на собствените ин-

тереси
– формиране на умение за оф-

ормяне на колаж
– описване на семейни тради-

ции при празнуването на рожден 
ден

– формиране на умения за оформяне и презенти-
ране на собствен продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– споделяне на преживявания, свързани с предпо-

читани занимания у дома
– изработване на колаж, представящ ученика и не-

говите интереси и любими занимания
– презентиране на колажите
– споделяне на преживявания, свързани с чества-

нето на рождени дни
– разиграване на ролеви игри, представящи ситу-

ации, свързани с честването на рожден ден, обсъж-
дане

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 18 – 19
– описване на собствената личност, интереси, лю-

бими занимания
– обсъждане на идеи за оформяне на колаж от 

снимки и/или рисунки с любими занимания
– описване на любим празник у дома
– рисуване
– споделяне на преживявания

Работа с тетрадката – стр. 9
– рисуване или записване на любими занимания 

на ученика
– оформяне на списък с любими занимания

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Любими занимания: интерактивна задача за 
съчетаване на карти, съдържащи различни изобра-
жения. При кликване върху две карти системата ги 
слага една до друга. 

2. Моят рожден ден: галерия от снимки, които 
може да се видят в по-голям размер, когато се на-
тисне бутонът за увеличение.

3. Да поздравиш рожденик: информационен видео-
клип, в който дете обяснява какъв е добрият етикет, 
когато отиваме на рожден ден. 

Учебна среда
– оформяне на кът с детските колажи
– картини, изобразяващи любими детски занимания 

и ситуации, свързани с честването на рождени дни

Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на детските продукти (колажи)
– на презентирането на детските творби
– на идеите за ролеви игри
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Внимание, опасност

Учениците 
● посочват примери за подходящо поведение при опасни ситуации у дома и в училище; разпозна-

ват и изписват номер 112
2120

7. Внимание, 
опасност 

Цели
– изброяване на начини за 

опазване на собствения живот и 
здраве у дома и в училище

Задачи
– разпознаване на опасни си-

туации, които могат да възникнат 
у дома и в училище

– формулиране на правила за 
безопасно поведение

– обясняване как трябва да 
се реагира при възникване на 
опасни ситуации у дома и в учи-
лище

Форми и методи на преподаване и учене
– споделяне на преживявания за опасни ситуации, 

възникнали у дома
– работа с партньор или в група – обсъждане на 

опасни ситуации, които биха могли да възникнат на 
различни места в училище (в класната стая, в кори-
дора, на двора), споделяне на опит, формулиране на 
правила за безопасно поведение

– представяне на резултати от груповото обсъж-
дане

– разиграване на ролеви игри, които представят 
поведението на децата при възникването на опасни 
ситуации

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 20 – 21
– изброяване на примери за подходящо поведение 

при опасни ситуации у дома и в училище 
 – изписване на цифри

Работа с тетрадката – стр. 10
– записване на номера на телефона, на който звъ-

ним при опасни ситуации
– свързване на подходящи картини – графична ди-

дактична игра
– изброяване на правила, които трябва да спазва-

ме, за да избегнем опасни ситуации у дома и в учи-
лище

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Гатанка – интерактивна карта, която съдържа 
озвучена гатанка. При кликване картата се обръща и 
се вижда нейният отговор под формата на рисунка. 

2. С огъня шега не бива – слайдове, които съдър-
жат снимки и текст за прочит от учителя.

3. Телефон 112 – интерактивна задача за свързва-
не на две изображения.

Учебна среда
– картини, изобразяващи ситуации, свързани с те-

мата

Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на съвместната работа в групата
– на детските презентации
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Моят ден
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Учениците 
● изброяват дейности от дневния си режим; обясняват необходимостта от спазване на дневен 

режим; измислят история за това как протича денят на Катя, като номерират разбърканите 
картинки

● съставят собствен дневен режим от рисунки и снимки, който оформят като лепорело

2322

8. Моят ден 

Цели
– разбиране на необходимост-

та от спазване на дневен режим 
на ученика

Задачи
– изброяване  на дейности от 

дневния режим на ученика
– описване последовател-

ността на дейностите от собстве-
ния дневен режим

– обясняване на необходи-
мостта от спазването на дневен 
режим

– формиране на умение за 
изработване и презентиране на 
собствен продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– споделяне на преживявания
– изработване на лепорело с рисунки, изобразява-

щи собствения дневен режим на детето. Методически 
насоки за работата с лепорело виж приложението на 
стр. 58.

– организиране на „форум“ в класа, на който всеки 
ученик представя своето лепорело

– представяне на дейности от дневния режим на 
ученика чрез ролеви игри

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 22 – 23
– изброяване на дейности от дневния режим на 

ученика 
– обясняване на необходимостта от спазване на 

дневен режим 
– номериране, подреждане на дейности (измисля 

се история как протича денят на Катя, като номерира 
разбърканите картинки с дейности)

– изработване на собствен дневен режим (с рисун-
ки и снимки), оформяне във вид на лепорело

Работа с тетрадката – стр. 11
– представяне на дневния режим на героя от кар-

тините
– допълване, доразказване на история
– рисуване

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Дневен режим – интерактивна задача за подреж-
дане на изображения в правилен ред чрез влачене. В 
изходната позиция те са разбъркани.

2. Дневен режим – видеоинтервю с лекар, който 
обяснява какво е дневен режим и защо е необходимо 
да се спазва.

3. Аз се храня – задачата съдържа тестов въпрос и 
рисунка. Верният отговор е само един.

Учебна среда
– картини, изобразяващи ситуации, свързани с те-

мата
– оформяне на кът в класната стая с произведени-

ята на децата

Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на оформеното лепорело
– на умението за представяне на собствен продукт



34

Здрави и бодри

Учениците 
● изброяват дейности, свързани с личната хигиена; обясняват необходимостта от спазване на 

лична хигиена
● разказват за различни видове спорт, упражняват ли някои от тях; провеждат интервю 

за любимите спортове на момичетата и момчетата в класа и попълват анкетната карта

2524

9. Здрави и бодри 

Цели
– разбиране на необходимост-

та от спазване на лична хигиена и 
водене на здравословен начин на 
живот

Задачи
– изброяване  на дейности, 

свързани с личната хигиена на 
човека

– назоваване на спортове, кои-
то допринасят за поддържане на 
човешкото здраве

– обясняване на необходи-
мостта от спазване на хигиенни 
правила

– формиране на умения за 
формулиране на въпроси и за провеждане на интер-
вю в класа

– формиране на умения за оформяне и представя-
не на резултати от проведено интервю

Форми и методи на преподаване и учене
– групова беседа 
– споделяне на преживявания
– провеждане на интервю и оформяне на резулта-

тите от него
– представяне на резултатите от проведеното ин-

тервю
– оформяне на кът с детските творби на тема 

„Здрав и бодър“

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 24 – 25
– изброяване на дейности, свързани с личната хи-

гиена 
– обясняване на необходимостта от спазване на 

лична хигиена
– изброяване на дейности за здравословен начин 

на живот, видове спорт, упражнявани от учениците 
– провеждане на интервю в класа за любимите 

спортове на момичетата и момчетата в класа

Работа с тетрадката – стр. 12
– свързване на подходящи картини
– обясняване на правила, които спазваме, за да по-

лагаме грижи за собственото здраве
– изброяване на любими спортове на учениците
– обсъждане на значението на спорта за здравето
– рисуване

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Кога да мием ръцете си? – слайдове, които съ-
държат рисунки.

2. Спортове – интерактивна задача за съчетаване 
на карти, съдържащи различни изображения. При 
кликване върху две карти системата ги слага една до 
друга. 

3. Съвети за добро здраве – интерактивни карти, 
които при кликване се обръщат и се вижда какво има 
на гърба им. Тук всяка карта е информационна банка: 
от едната страна има рисунка, а от другата – звукова 
информация към съответното изображение.

4. Чистотата е здраве – видеоинтервю с лекар, 
който обяснява какво значи думата хигиена и защо е 
нужно да се мием редовно.

Учебна среда
– картини, представящи различни видове спорт
– кратки видеоклипове за видове спорт
– оформяне на кът в класната стая с произведени-

ята на децата

Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– при споделянето на преживявания
– при провеждането на интервю
– при оформянето и представянето на резултатите 

от интервюто
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Моята храна е разнообразна

Учениците 
● дават примери за растителни и животински храни; обясняват необходимостта от приемането на 

разнообразни храни
● оцветяват в зелено кръгчетата до рисунките, на които детето се храни здравословно; оцветяват 

плодове

2726

10. Моята храна 
е разнообразна 

Цели
– разбиране на необходимост-

та от приемането на разнообраз-
на храна

Задачи
– изброяване на примери за 

растителни и животински храни
– разграничаване на храни спо-

ред техния произход
– изброяване на правила за 

здравословно хранене
– обясняване на необходи-

мостта от приемане на разнооб-
разни храни

– формиране на умения за ра-
бота с партньор

Форми и методи на преподаване и учене
– групова беседа
– назоваване на храни с различен произход
– разграничаване на храни от растителен и живо-

тински произход
– работа с партньор – формулиране на правила за 

здравословно хранене
– оформяне на общ за класа постер с формулира-

ните от учениците правила

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 26 – 27
– изброяване на примери за растителни и живо-

тински храни 
– обясняване на необходимостта от приемане на 

разнообразни храни
– оцветяване в зелено на кръгчетата до рисунките, 

на които детето се храни здравословно
– рисуване и оцветяване на плодове

Работа с тетрадката – стр. 13
– групиране на храни според техния произход 

(растителни, животински)

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Нашата храна – интерактивна галерия: щом се 
кликне върху определена снимка, се показва друга 
снимка.

2. Видове храни – задачата съдържа тестов въпрос 
и снимка към него. Трябва да се избере един от два 
възможни отговора.

3. Разнообразна храна – видеоинтервю с лекар, 
който обяснява защо е нужно да се храним с разно-
образна храна.

Учебна среда
– картини на храни с растителен и животински 

произход
– оформяне на постер в класната стая с формули-

раните от децата правила

Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– при споделянето на преживявания
– на процеса на партньорска работа
– на резултатите от работата с партньор
– при оформянето на постера
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Здравословни храни

Учениците 
● рисуват и групират храни според произхода им (растителен или животински)
● провеждат интервю в класа за любимите храни на момичетата и момчетата и попълват анкетна 

карта; обсъждат кои от тези храни са здравословни; приготвят шопска салата

2928

11. Здравословни 
храни 

Цели
– разбиране на необходимост-

та от приемане на разнообразна 
храна

Задачи
– групиране на храни (по кар-

тини) според техния произход
– обясняване на необходи-

мостта за приемане на разно-
образна и здравословна храна

– формиране на умение за про-
веждане на интервю

– формиране на умение за 
оформяне и представяне на ре-
зултатите от интервюто

Форми и методи на преподаване и учене
– дидактични игри – групиране на храни според 

произхода им
– провеждане на интервю в класа на тема „Моята 

любима храна“, оформяне и презентиране на резул-
татите, обсъждане кои от посочените храни са здра-
вословни

– приготвяне на зеленчукова салата
– групова дискусия относно необходимостта от 

приемането на здравословна храна

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 28 – 29
– рисуване и групиране на храни според произхо-

да им (растителен и животински)
– приготвяне на шопска салата, подбор на подхо-

дящи продукти
– провеждане на интервю за любимите храни на 

момичетата и момчетата в класа. Обсъждане кои от 
тези храни са здравословни

Работа с тетрадката – стр. 14
– формулиране на хигиенни правила, тълкуване на 

ситуации
– съставяне на меню за закуска, подбор на подхо-

дящи храни
– формулиране/записване на правила за здраво-

словно хранене

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Произход на храната – разпределяне на изобра-
жения в колони чрез влачене.

2. Моето меню – интерактивна задача за подреж-
дане на изображения в правилен ред чрез влачене. В 
изходната позиция те са разбъркани.

3. Следобедна закуска – интерактивна задача, при 
която чрез влачене се поставят цифри 1 и 2 на обо-
значено място вътре в дадена снимка.

4. Кое е различно? – интерактивна задача, при 
която ученикът трябва да кликне само върху онези 
рисунки, които представляват правилен отговор на 
поставения въпрос.

Учебна среда
– картини на храни с растителен и животински 

произход, които могат да бъдат групирани на дъската 
(могат да се използват картини от каталози на магази-
ни за хранителни стоки)

– оформяне на резултатите от интервюто на тема 
„Моята любима храна“

– подготвяне на зеленчуци за салата

Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на умението за групиране на храни според тех-

ния произход
– на умението за провеждане на интервю
– на умението за оформяне и представяне на ре-

зултатите от интервюто
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Зимни празници 
                в семейството 

Учениците 
● разказват за зимните семейни празници; за народните обичаи и традиции, свързани с празниците
● правят кът за зимните празници в класната стая; разпознават букви и дописват имена, разказват 

за празнуването на именни дни

Й
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12. Зимни празаници 
в семейството 

Цели
– запознаване на учениците със 

зимни празници, които се честват 
в семейството, и със свързаните с 
тях традиции и обичаи

Задачи
– назоваване на зимни праз-

ници, чествани в семействата на 
учениците

– описване на съпътстващите 
ги традиции и обичаи

– споделяне на преживявания, 
свързани със семейни празници

– формиране на умение за 
офор мяне на собствен продукт и 
за представянето му

Форми и методи на преподаване и учене
– беседа за зимни празници, които се честват в се-

мействата на учениците от класа
– описване на семейни традиции и обичаи
– оформяне на собствена рисунка за избран от 

ученика празник
– работа по групи – обсъждане на идеи за оформя-

не на „Кът на празниците“ в класната стая, предста-
вяне на идеите пред класа

– създаване на кът на тема „Зимни празници“

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 30 – 31
– разказване, изброяване на зимни семейни праз-

ници, описване на традиции и обичаи, свързани с 
празниците

– оформяне на кът на зимните празници в класа
– рисуване на зимни традиции и обичаи, които се 

отбелязват в собственото семейство
– споделяне на преживявания

Работа с тетрадката – стр. 15
– залепване, допълване на картини от приложе-

нието (стр. 15)
– оформяне на устен разказ за празници, които хо-

рата празнуват у дома през зимата
– оформяне на табло на тема „Моят любим зимен 

празник“
– споделяне на критерии за оформяне на таблото, 

попълване на календар на празниците (от приложе-
нието)

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Празнична трапеза – задачата съдържа тестов 
въпрос и снимка към него. Трябва да се избере един 
от два възможни отговора.

2. Коледа – видеозагадка със снимки и музика.
3. Зимен празник – задачата съдържа тестов въ-

прос и снимка към него. Трябва да се отговори с да 
или не.

Учебна среда
– картини, които представят семейни традиции и 

обичаи, свързани с чествани през зимата празници
– оформяне на кът на тема „Зимни празници“

Оценяване
– на резултатите от беседата
– на собствения детски продукт
– на резултатите от груповата дискусия
– на умението за презентиране на идеите, оформе-

ни в групите
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Зима

Учениците 
● описват: промените, които настъпват в природата през зимата (времето, растенията, поведе-

нието на животните); трудови дейности, които хората извършват през зимата; зимното облекло 
● изброяват детски зимни игри; споделят преживявания; оцветяват; наблюдават промените 

в природата в двора на училището; попълват природен календар (приложение 1)

3332

13. Зима 

Цели
– обогатяване на представите 

на учениците за промените, които 
настъпват в природата през зима-
та, и за трудови дейности, свърза-
ни със сезона

Задачи
– изброяване на промени, кои-

то настъпват в околната среда 
през зимата

– развитие на умението за опис-
ване и сравняване на промени, 
които настъпват в природата през 
есента и през зимата

– изброяване на трудови дей-
ности, типични за зимата

– развитие на умението за споделяне на лични впе-
чатления и преживявания

– развитие на умението за работа с партньор
– развитие на умението за презентиране на собс-

твен продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– наблюдаване на промени, които настъпват в 

близката природа (в двора на училището или в близ-
кия парк) през зимата

– събиране на природни материали
– проследяване на стъпки на животни в снега
– описване на промени, които настъпват през зи-

мата в развитието на растенията и в поведението на 
някои видове животни

– сравняване (по картини) на зимни и есенни пей-
зажи

– изброяване на трудови дейности, извършвани 
през зимата

– споделяне на лични преживявания за любими 
детски игри

– разиграване на ролеви игри (вербални или чрез 
пантомима) с партньор за описване/демонстриране 
на детски зимни игри

– рисуване на зимен пейзаж, представяне на ав-
торските творби

– създаване на Lap Book/настолна книга (виж при-
ложението)

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 32 – 33, приложение 1
– описване на промени, които настъпват в приро-

дата през зимата (времето, промени с растенията, по-
ведението на животните)

– описване на трудови дейности, които хората из-
вършват през зимата

– описване на зимното облекло

– изброяване на детски зимни игри
– оцветяване
– попълване на природен календар (приложение 1), 

наблюдаване на промени в природата в училището

Работа с тетрадката – стр. 16
– оцветяване на рисунка
– описване на впечатления от промени, които на-

стъпват в природата през зимата
– разпознаване и очертаване на зимни картини 
– описване на дейности, които деца и възрастни 

извършват през зимата

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Зимна гатанка – интерактивна карта, която от 
едната страна съдържа озвучена гатанка. При кликва-
не картата се обръща и се вижда нейният отговор под 
формата на рисунка.

2. Зима – слайдове, които съдържат снимки и ви-
деоклип.

3. Зимни спортове и игри – слайдове, които съдър-
жат снимки.

4. Зимно облекло – интерактивна задача, при коя-
то ученикът трябва да кликне само върху онези ри-
сунки, които отговарят на поставеното условие.

Учебна среда
– картини  със зимни пейзажи
– табла със зимна тематика
– поставяне на събраните природни материали в 

определен кът в класната стая

Оценяване
– на резултатите от груповата беседа
– на съвместната работа с партньор
– на детските презентации на авторските рисунки
– при споделяне на преживяванията на учениците
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Животните през зимата

Учениците 
● обсъждат нуждата от полагане на грижи за животните през зимата; изработват хранилки за 

птици
● поставят хранилките сред природата; оцветяват
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14. Животните през 
зимата 

Цели
– обогатяване на представите 

на учениците за поведението на 
животните през зимата

– осъзнаване на необходимост-
та от полагането на грижи за ня-
кои животни през зимата

Задачи
– развитие на умението да се 

наблюдават природни обекти и 
явления

– развитие на умението да се 
откриват типични за дадено при-
родно явление признаци

– развитие на умението за изработване на лесни 
хранилки за птици

– развитие на умението за презентиране
– развитие на интереса към промените в приро-

дата
– възпитаване на уважение към природата

Форми и методи на преподаване и учене
– наблюдаване, описване и сравняване на природ-

ни материали, типични за зимата
– разпределяне на учениците в групи, обясняване 

на задачите
– изработване на хранилки за птици в групите
– оформяне на „Музей на зимата“
– споделяне на опита при изработване на детските 

хранилки и закачането им на двора
– презентиране на детайлите в оформения „музей“ 

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 34 – 35
– обсъждане на необходимостта от полагане на 

грижи за някои животни през зимата
– обсъждане на идеи за изработване на хранилки 

за птиците
– дискусия относно местата за поставяне на хра-

нилки сред природата и значимостта на тази дейност
– оцветяване

Работа с тетрадката – стр. 17
– залепване на картини на животни (от приложе-

нието – стр. 17) до рисунки на техните зимни убежи-
ща

– обясняване какви стратегии за оцеляване през 
зимата имат някои видове животни

– оцветяване на рисунки на животни, които не 
спят зимен сън

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Птици през зимата – интерактивни карти, кои-
то при кликване се обръщат и се вижда какво има на 
гърба им. Тук всяка карта е информационна банка: от 
едната страна има снимка на птица, а от другата – съ-
ответната птича песен.

2. Животните в гората – слайдове, които съдържат 
снимки. Те може да се видят в по-голям размер, ако 
се натисне бутонът за увеличение.

3. Грижа за животните през зимата – галерия от 
снимки, които може да се видят в по-голям размер, 
когато се натисне бутонът за увеличение.

4. Зимен сън – интерактивна задача, при която 
ученикът трябва да кликне само върху онези рисун-
ки, които отговарят на поставеното условие.

Учебна среда
– групиране на масите две по две за работа в група
– оформяне на „Музей на зимата“ в определен кът 

в класната стая
– поставяне на снимки със зимни пейзажи на дъс-

ката или на опънато въже в класната стая

Оценяване
– на резултати от груповата дискусия
– при споделяне на преживяванията на децата
– при представянето на детските продукти
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Моето селище

Учениците 
● описват местоположението на различни селища (близост до планина, река, море, равнина); 

назовават мястото, където живеят, и разказват за местоположението му; правят интервю 
и попълват анкетна карта

● изброяват природни обекти и важни обществени сгради в едно селище; откриват надписи на чужд език
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15. Моето селище 

Цели
– описване на местоположе-

нието на селището, в което живее 
ученикът (в близост до планина, 
река, море, равнина)

Задачи
– описване местоположението 

на собственото селище
– описване (по картини) на 

местоположението на различни 
селища

– изброяване на обществени и 
природни обекти в едно селище

– разграничаване на надписи 
на чужд език сред надписи на ро-
ден език

– развитие на умението за провеждане на интервю 
и за оформяне на резултатите от него

– развитие на умението за работа с партньор

Форми и методи на преподаване и учене
– споделяне на впечатления, определяне на место-

положението на родното селище
– споделяне на впечатления от местоположението 

на други познати селища
– определяне (по картини) на местоположението 

на селища в близост до река, море, планина или рав-
нина

– работа с партньор – споделяне на преживявания, 
свързани с природни и обществени забележително-
сти в родния град или село, подготвяне на идеи за ро-
леви игри, представящи живота на хората в селището,

– провеждане на интервю
– оформяне на табло и представяне на резултатите 

от интервюто

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 38 – 39
– описване на местоположението на различни се-

лища (близост до планина, река, море, равнина) 
– описване на местоположението на собственото 

селище
–  назоваване на селището, в което живеят учени-

ците, провеждане на интервю, изработване на анкет-
на карта

– изброяване на природни и обществени обекти в 
едно селище

– откриване на надписи на чужд език сред надписи 
на роден език

Работа с тетрадката –  стр. 18
– описване и дорисуване на обекти, типични за да-

ден тип селище
– рисуване на любимо място от родното селище

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Селища – галерия от снимки, които може да се 
видят в по-голям размер, ако се натисне бутонът за 
увеличение.

2. В града или на село? – интерактивни карти, кои-
то при кликване се обръщат и се вижда какво има на 
гърба им. В тази задача те са аудиогатанки: от едната 
страна съдържат звуци, а от другата – съответните 
снимки. 

3. Театър – интерактивна карта, която при кликва-
не се обръща и се вижда какво има на гърба Ӝ. Тук тя 
е информационна банка: от едната страна има снимка 
на Народния театър „Иван Вазов“, а от другата – зву-
кова информация.

Учебна среда
– картини на различни селища (напр. от календа-

ри, от интернет)
– оформяне на табло с резултатите от интервюто 

на тема „Моето селище“

Оценяване
– на резултати при споделяне на впечатленията
– на работата с партньор
– на умението за провеждане на интервю
– на уменията за оформяне и за презентиране на 

резултатите от интервюто
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Безопасно движение 
                       по улицата

Учениците 
● изброяват правила за пресичане на улицата със светофар и на зебра
● посочват опасности при неспазване на правилата за движение по улицата; обясняват колко 

е важно да внимават при общуване с непознати; проследяват и очертават пътя до училище 
(приложение 2)
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16. Безопасно 
движение по улицата

Цели
– разбиране на необходимост-

та от спазване на правила за безо-
пасно движение по улиците

Задачи
– описване (по картини) на 

правила за безопасно пресичане 
на улицата при светофар и при 
зебра

– изброяване на опасности при 
неспазване на правила за улично 
движение

– формулиране на правила за 
общуване с непознати на улицата

Форми и методи на преподаване и учене
– описване на ситуации (по картини), обсъждане 

на правила за безопасно пресичане на платното
– работа с партньор – описване на ситуации, фор-

мулиране на правила за безопасна игра в близост до 
улицата, обсъждане

– обсъждане на правила за поведение при среща с 
непознати, споделяне на собствен опит

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 40 – 41, приложение 2
– изброяване на правила за пресичане на улицата 

със светофар и на зебра
– посочване на опасности при неспазване на пра-

вилата за движение по улицата
– обясняване на необходимостта от спазването на 

правила при общуването с непознати 
–  проследяване и очертаване на пътя на ученици-

те от дома до училище (приложение 2) 

Работа с тетрадката – стр. 19
– залепване на картини от приложението –  стр. 19
– ориентиране в правилата за безопасно пресича-

не на пешеходна пътека, оказване на „помощ“ на ге-
роите от рисунките

– оцветяване, описване на правила за безопасно 
пресичане на улицата при светофар

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Превозни средства – интерактивни карти, кои-
то при кликване се обръщат и се вижда какво има 
на гърба им. В тази задача те са гатанки: от едната 
страна съдържат звуци, а от другата – съответните 
снимки.

2. На улицата – интерактивна задача, при която 
чрез влачене се поставят думи на съответното място 
в дадена рисунка.

3. Светофар – задачата съдържа тестов въпрос и 
снимка към него. Трябва да се избере един от два въз-
можни отговора.

Учебна среда
– картини, табла за безопасно движение по ули-

цата
– табло за опасности при среща с непознати

Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на работата с партньор
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17. Моят път 
до училище 

Цели
– разпознаване на културни 

обекти и на природни забележи-
телности в едно селище

Задачи
– разпознаване на обществени 

и природни обекти в селището
– изработване на план-схема с 

обществени и природни обекти от 
района на училището/по пътя от 
дома до училището

– формиране на умения за 
оформяне на групов проект

– формиране на умения за пре-
зентиране на проект пред класа

Форми и методи на преподаване и учене
– беседа (по картини) за обекти, които могат да се 

видят в едно селище
– споделяне на впечатления от селището
– учебна екскурзия в района на училището – ри-

суване, отбелязване със символи и фотографиране на 
обществени и природни обекти

– работа в групи – оформяне на план-схема с обек-
тите в района на училището

– презентиране на груповия проект
– оформяне на кът в класната стая на тема „Моят 

път до училище“

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 43 – 44
– наблюдаване на културни обекти и природни 

забележителности в родното селище, проучване на 
обекти в района на училището, рисуване, фотографи-
ране, описване

– рисуване, залепване на снимка от селището
– рисуване в група на схема с обществени и при-

родни обекти от района на училището
– презентиране на груповия продукт

Работа с тетрадката – стр. 20
– очертаване на пътя на героите от рисунките от 

дома до училище
– изброяване на правила за безопасно пресичане 

на улицата
– описване на обекти, които героите срещат по 

пътя си

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Кой е той? – интерактивна карта, която съдържа 
озвучена гатанка. При кликване картата се обръща и 
се вижда нейният отговор под формата на рисунка.

2. Улици – слайдове, които съдържат снимки.
3. Регулировчик – видеоклип, в който чрез снимки 

и озвучен текст са представени основните функции 
на регулировчика. 

4. Регулировчик – задачата съдържа тестов въ-
прос и снимка към него. Трябва да се избере един от 
два възможни отговора.

Учебна среда
– рисунки, снимки на обществени и природни 

обекти в едно селище
– карти на селище, на района около училището (в 

много градове има безплатни карти, изработвани с 
рекламна цел)

– кът „Моят път до училище“

Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на оформянето на груповия продукт
– на работата в екип
– на презентирането на изработената схема
– на оформянето на кът в класа

УЧИЛИЩЕ

Моят път до училище

Учениците 
● наблюдават и фотографират културни обекти и природни забележителности в родното селище 
● работят в група и проучват обекти в района на училището, изработват схема на пътя до учили-

щето или на района около училището с рисунки и снимки на обекти, които се намират наблизо; 
презентират схемата пред класа
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18. Нашата улица 
е чиста 

Цели
– разбиране на необходимост-

та от опазване на чистотата на 
улицата

Задачи
– изброяване на дейности, с 

които хората поддържат улицата 
чиста

– обясняване на необходи-
мостта от поддържането на чис-
тотата и естетическия вид на ули-
ците

– формиране на умение за 
представяне на собствен продукт

– формиране на умения за ра-
бота с партньор

Форми и методи на преподаване и учене
– споделяне на преживявания по темата
– описване (по картини) на дейности за опазване 

на чистотата на улицата
– работа с партньор – обсъждане, формулиране на 

правила за съхраняване на чистотата и красотата на 
улицата

– рисуване, апликиране, моделиране на „Улица на 
мечтите“, представяне

– оформяне на кът в класната стая на тема „Улица 
на мечтите“

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 44 – 45
– изброяване на примери за дейности, свързани с 

чистотата на улицата. Споделяне на собствен опит
– игра – свързване на картини по двойки;  описва-

не на дейности, чрез които човек поддържа чистотата 
и красотата на улицата

– оцветяване на контейнери; дискутиране на не-
обходимостта от разделно събиране на отпадъците, 
изразяване на лична позиция

Работа с тетрадката – стр. 21
– изброяване на възможности за опазване на чис-

тотата и за създаване на красота на улицата
– оцветяване на рисунка

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси

1. Чиста и мръсна улица – интерактивна задача за 
свързване на две изображения.

2. Грижа за улиците – слайдове, които съдържат 
снимки.

3. Чиста улица – видеоклип, в който дете показва 
основни правила за поддържане чистотата на улицата. 

Учебна среда
– картини на улици (рисунки, снимки, направени 

от децата, снимки от интернет)
– оформяне на кът „Улица на мечтите“ 
Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на оформянето и представянето на собствен про-

дукт
– на работата с партньор
– на оформлението на тематичен кът в класната 

стая

Нашата улица е чиста

Учениците 
● дават примери за дейности, свързани с чистотата на улицата и споделят опита си 
● играят, като свързват картинките по двойки и описват грижите за чистотата и красотата на ули-

цата; дискутират за необходимостта от разделното събиране на отпадъците и изразяват лична 
позиция, оцветяват контейнери

4544
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ХИМН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯХИМН НА РЕПУБЛИКА 

МИЛА РОДИНО 
музика и текст Цветан Радославов

Горда Стара планина, 
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява, 
над Пирина пламеней!

Припев: 
Мила Родино, ти си земен рай!
Твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край!

Моята родина 
                празнува Трети март

Учениците 
● назовават името на нашата родина и датата на националния празник – 3 март; запознават се 

със знамето и химна на Република България; разказват как честват националния празник 
● изработват в групи колажи, като върху карта аранжират снимки и рисунки на забележителности 

от България

4746

19. Моята родина 
празнува 3 март

 

Цели
– свързване честването на 

на ционалния празник с датата 
3 март

– назоваване името на роди-
ната

– разпознаване на символи на 
родината

Задачи
– назоваване името на Бълга-

рия като наша родина
– разпознаване на знамето на 

Република България
– разпознаване на химна на 

Република България
– описване на дейности, чрез които учениците се 

включват в честването на националния празник на 
страната и в селището

– формиране на умения за оформяне и презенти-
ране на групов продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– споделяне на преживявания за честването на 

празника
– изработване на колаж със забележителности в 

страната или в родния край
– рисуване на любимо място в родината
– работа в група – обсъждане на идеи за оформя-

не на кът на празника, оформяне и презентиране на 
идеите

– оформяне на кът в класната стая за празника

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 46 – 47
– назоваване на името на България като наша ро-

дина
– свързване на честването на националния праз-

ник с датата 3 март
– запознаване със знамето и химна на Република 

България
– описване на дейности, чрез които учениците се 

включват в честването на празника
– изработване на колаж в рамките на картата на 

страната със снимки или рисунки; оформяне на кът 
на празника в класната стая

Работа с тетрадката – стр. 22
– подреждане на срички, записване на името на 

родината
– оцветяване на българското знаме

– проучване на кои паметници в родното селище 
хората поставят цветя на 3 март

– попълване на календар на празниците (в прило-
жението)

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Химн на Република България – видеоклип, кой-
то чрез снимки визуализира българския химн. 

2. Трети март – слайдове, които съдържат снимки 
и видеоклип.

3. Нашето знаме – интерактивна задача за подреж-
дане на изображения в правилен ред чрез влачене. В 
изходната позиция те са разбъркани.

4. Знамена – интерактивна задача за съчетаване 
на карти, съдържащи различни изображения. При 
кликване върху две карти системата ги слага една до 
друга.

Учебна среда
– картини на българското знаме и на знамена на 

други държави
– оформяне на кът за националния празник с кола-

жи и рисунки
– снимки, представящи исторически паметници и 

честването на националния празник
 

Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на оформянето и представянето на групови идеи 

и продукт
– на работата в група
– на оформлението на тематичен кът в класната 

стая
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20. Растенията и 
животните около нас 

Цели
– разбиране на съществуване-

то на разнообразие от растителни 
и животински видове в местната 
природа

Задачи
– наблюдаване, разпознаване 

(в естествен вид или по картини) 
и назоваване на растения и жи-
вотни от заобикалящата ни среда

– формиране на умения за ра-
бота в група

Форми и методи 
на преподаване и учене

– наблюдение сред природата (в двора на учили-
щето, в близък парк и др.) на растителни и животин-
ски видове, рисуване, фотографиране

– беседа
– споделяне на впечатления от наблюдението
– разпознаване (по картини) на растения и живот-

ни от местната природа
– работа в група – оформяне на табла с рисунки и 

снимки на тема „Растенията и животните около нас“, 
презентиране на продуктите

– игра на домино, назоваване на животни

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 52 – 53, приложение 3
– изброяване на растения и животни от заобика-

лящата ни среда (след наблюдаване на растения и 
животни в близката околна среда, рисуване, фотогра-
фиране)

– оформяне на табло с рисунки и снимки на тема 
„Растенията и животните около нас“ в групи

– презентиране на груповия продукт
– игра на домино по групи (приложение 3), назова-

ване на растения и животни

Работа с тетрадката – стр. 23
– разпознаване на растения и животни (по карти-

ни) от местната природа
– дописване на думи

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Пълзяща гатанка – интерактивна карта, която 
съдържа озвучена гатанка. При кликване картата се 
обръща и се вижда нейният отговор под формата на 
рисунка.

2. Животните около нас – рисунка, в която всяко 
животно е маркирано с интерактивно име. Когато се 
кликне върху наименованието, се отваря високока-
чествена снимка на съответното животно.

3. Растенията и хората  – интерактивни карти, кои-
то при кликване се обръщат и се вижда какво има на 
гърба им. Тук всяка карта е информационна банка: 
от едната страна има снимка, а от другата – звукова 
информация за съответното изображение.

Учебна среда
– пейзажи, картини на растения и животни (от ка-

лендари, любителски снимки и др.)
– оформяне на кът на тема „Растенията и животни-

те около нас“ с детски рисунки и снимки
– игра на домино

Оценяване
– на резултатите от наблюдението
– на резултати от обсъждането
– на оформянето и представянето на групови идеи 

и продукти
– на работата в група
– на оформлението на тематичен кът в класната 

стая

Растенията 
              и животните около нас

Учениците 
● наблюдават и изброяват растения и животни в заобикалящата среда, рисуват или фотографират 
● работят в група, оформят табло с рисунки и снимки на тема „Растенията и животните около нас“; 

представят таблото пред съучениците си, играят на домино (приложение 3) по групи, като назо-
вават растения и животни 

5150
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Растенията 
              около нас

Учениците 
● описват и групират растенията на дървета, храсти и тревисти растения
● сравняват групите растения и рисуват

дъб липа

шипка къпина

лайка лале

5352

21. Растенията 
около нас 

Цели
– разпознаване, описване и 

групиране на растенията на дър-
вета, храсти и тревисти растения

Задачи
– разпознаване (в естествен 

вид или по картини) на дървета, 
храсти и тревисти растения

– сравняване на растения
– групиране на растения
– формиране на умения за ра-

бота с партньор

Форми и методи 
на преподаване и учене

– наблюдение (в училищния двор и др.) на расте-
ния в местната природа, разграничаване на дървета, 
храсти и тревисти растения

– разпознаване и сравняване на растения
– споделяне на впечатления
– работа с партньор – групиране на растения (чрез 

картини)
– рисуване, оцветяване
– изработване на колаж на тема „Растенията около 

нас“ 

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 52 – 53
– описване на дървета, храсти и тревисти растения
– сравняване
– групиране
– рисуване

Работа с тетрадката – стр. 24
– оцветяване на рисунки
– групиране на растенията на дървета, храсти и 

тревисти растения
– сравняване на дървета, храсти и тревисти расте-

ния, обясняване на различията между тях
– рисуване

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Растенията около нас – слайдове, всеки от които 
съдържа по две снимки: на конкретно растение в общ 
и в близък план.

2. Познаваш ли растенията? – разпределяне на из-
ображения в колони чрез влачене.

3. Групи растения – интерактивна задача, при коя-
то чрез влачене се поставят конкретни думи на съот-
ветното им място вътре в дадената снимка.

4. Кое растение...?  – интерактивна задача, при 
която ученикът трябва да кликне само върху онези 
рисунки, които представляват правилен отговор на 
поставения въпрос.

Учебна среда
– картини, пейзажи (от календари, любителски 

снимки и др.)
– колажи на тема „Растения“

Оценяване
– на резултатите от наблюдението
– на резултати от обсъждането
– на резултатите от сравняването и групирането 

на растения
– на работата с партньор



47

Подреди растенията

Дървета Храсти

Дървета

Тревисти растения

Учениците 
● групират растенията и лепят снимки (приложение 4)
● сравняват и описват дърветата (широколистни и иглолистни); лепят снимки (приложение 4); 

свързват снимките по двойки, като откриват плодове и листа на едно и също растение

Растения 

5554

22. Подреди 
растенията 

Цели
– групиране на растенията на 

дървета, храсти и тревисти расте-
ния,

– сравняване на дървета (ши-
роколистни и иглолистни)

Задачи
– описване на растения
– сравняване и групиране на 

растенията на дървета, храсти и 
тревисти растения

– описване, сравняване и гру-
пиране на дървета (широколист-
ни и иглолистни)

– разпознаване, групиране на 
органи на растения според вида, на който принадле-
жат

– формиране на умения за работа с партньор

Форми и методи на преподаване и учене
– беседа, споделяне на впечатления от наблюдения
– допълване на мисловна карта на тема „Растения“
– работа с партньор – игри за групиране на расте-

ния (по картини)
– изработване на Lap Book на тема „Растения“ 

(виж приложението)
– работа с партньор – групиране на растения (чрез 

картини)

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 54 – 55
– описване на дървета, храсти и тревисти растения
– сравняване, лепене на снимки от приложение № 4
– групиране
– рисуване

Работа с тетрадката – стр. 25
– групиране на растения на дървета, храсти и тре-

висти растения
– залепване на снимки от приложението
– игра лабиринт, свързване на картини две по две, 

откриване на листа и плодове на едни и същи видове 
растения

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Какво е това растение? – задачата съдържа тес-
тов въпрос и снимка към него. Верният отговор е 
само един.

2. Зелена гатанка – интерактивна карта, която 
съдържа озвучена гатанка. При кликване картата се 
обръща и се вижда нейният отговор под формата на 
рисунка.

3. Широколистни и иглолистни дървета – разпре-
деляне на изображения в колони чрез влачене.

Учебна среда
– картини на различни видове растения
– пейзажи от календари
– колажи на растения, изработени от учениците
– Lap Book, изработен от всеки ученик

Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на резултатите от сравняването и групирането 

на растения
– на работата с партньор
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Частите на растенията

Учениците 
● посочват по схемата частите на дървото (корен, стъбло, листа, цвят, плод); описват по схема 

частите на растенията 
● наблюдават, рисуват и отпечатват растения; оформят кът на растенията в класната стая
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23. Частите 
на растенията 

Цели
– разпознаване на органите на 

растенията

Задачи
– наблюдаване на растения
– описване на частите на раз-

лични видове растения
– разпознаване и назоваване 

на органи на растения
– формиране на умение за ори-

ентиране по схема на растение
– формиране на умение за ра-

бота с партньор

Форми и методи 
на преподаване и учене

– наблюдаване и описване на растения (в двора на 
училището и др.)

– беседа, споделяне на впечатления
– описание по рисунки, снимки, схеми на частите 

на растенията
– рисуване на растение с всички негови части
– създаване на пъзели от детските рисунки
– размяна на пъзелите в класа
– работа с партньор – съединяване на части от пъ-

зела на съученик, назоваване на органите на расте-
нията

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 56 – 57
– посочване по схема на частите на дървото (ко-

рен, стъбло, листа, цвят, плод)
– описване по схема на частите на растенията
– наблюдаване, рисуване, отпечатване на расте-

ния; оформяне на кът на растенията в класната стая
– подреждане на части на растения по схема (при-

ложение 4) 

Работа с учебната тетрадка – стр. 26
– подреждане и залепване на частите на дървото 

от приложението
– залепване на снимки (от приложението – стр. 

26), определяне на кои от изображенията има цвят, 
лист или плод на растение, назоваване на органи на 
растения

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Части на растението – интерактивна задача, при 
която чрез влачене се поставят конкретни думи вътре 
в дадената снимка.

2. Части на растението –  задачата съдържа тестов 
въпрос и изображение към него. Верните отговори 
може да са повече от един.

3. Корени на нашата трапеза – информационен 
видеоклип, който чрез снимки и звукова информация 
представя корените, които най-често присъстват на 
нашата трапеза. 

Учебна среда
– картини на растения 
– схеми на частите на дърво, храст и/или тревисто 

растение
– създаване на комплект от пъзели

Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на умението за ориентиране по схеми на расте-

ния
– на работата с партньор
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24. Да отгледаме 
растение 

Цели
– разбиране кои са условията, 

необходими за развитието на рас-
тенията

Задачи
– назоваване на условия, необ-

ходими за развитието на растени-
ята

– формиране на умения за от-
глеждане на растения (засаждане, 
засяване, поливане и др.)

– наблюдаване на развитие-
то на растенията, отразяване на 
резултатите от наблюденията в 
дневник, описание

Форми и методи на преподаване и учене
– практически дейности – засаждане, засяване на 

растения, поставяне на името на ученика на саксията 
със засаденото от него растение

– описване в личен дневник/работен лист на ре-
зултатите от първите грижи за растението

– рисуване, фотографиране на етапи от отглежда-
нето на растението

– беседа, споделяне на опит относно условията, 
необходими за живота на растенията

–  отразяване на резултати от наблюдения над раз-
витието на растенията

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 58 – 59
– отглеждане на растения; изброяване на условия-

та, необходими за развитието на растенията (въздух, 
вода, топлина, светлина, почва)

– оцветяване
– засаждане на разсад в двора на училището

Работа с тетрадката – стр. 27
– изброяване на условия, необходими за развитие-

то на растенията, ограждане на подходящи картини
– засяване на растения

Работа с електронния учебник
1. Растенията у дома – слайдове, които съдържат 

снимки.
2. Условия за живот – интерактивна задача, при 

която чрез влачене се поставят конкретни думи вътре 
в дадена рисунка.

3. Да засадиш растение  – видеоклип, чрез който се 
демонстрира засаждане на растение.

Учебна среда
– почва, саксии, луковици, семена, вода
– етикети за залепване върху саксиите

Оценяване
– на практическите дейности
– на умението за оформяне на изследователски 

дневник

Да отгледаме растение

Учениците 
● отглеждат растения, изброяват условията, необходими за развитието на растенията (въздух, 

вода, топлина, светлина, почва)
● оцветяват, засаждат растения в двора на училището

5958
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Диви и домашни животни Диви 
животни

Домашни 
животни

Учениците 
● назовават домашни животни и свързват възрастните животни и техните малки от лабиринта; 

изработват табло на тема „Домашни животни“
● назовават диви животни и свързват възрастните животни и техните малки от лабиринта; 

изработват табло на тема „Диви животни“; участват в групи в мемори игра (приложение 5)

6160

25. Диви и домашни 
животни 

Цели
– разграничаване на диви от 

домашни животни

Задачи
– разпознаване (по картини) 

и назоваване на диви и домашни 
животни

– разпознаване на животни и 
техните малки

– групиране на възрастни жи-
вотни и техните малки

– полагане на грижи за учили-
щен любимец

– осъзнаване на необходи-
мостта от полагане на грижи за 
домашен любимец

– формиране на умения за работа в група
– формиране на умения за оформяне и презенти-

ране на групов продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– демонстриране на картини на диви и домашни 

животни, разпознаване и назоваване на животните
– дидактична игра „Мемори“ с партньор или в гру-

па,  групиране на възрастни животни и техните малки
– работа в група – изработване на табла на теми 

„Диви животни“ и „Домашни животни“, презентира-
не на продуктите 

– споделяне на преживявания с домашни любимци
– дискусия за необходимостта от полагане на грижи 

за домашен/училищен любимец, споделяне на опит
– подготвяне на дом за училищен любимец
Инструкции за играта „Мемори“ („Открий ед-

наквите карти“):
Картите се изрязват и поставят с лице към масата. 

Децата се редуват. Всяко дете обръща по две карти. 
Ако изтегли снимки на еднакви животни (възраст-
но животно и малкото му) ги наименува и отделя в 
купчина до себе си. Победител е този, който събере 
най-много карти.

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 60 – 61, приложение 5
– назоваване на домашни и диви животни
– лабиринти, свързване на възрастните животни с 

техните малки
– изработване на табла на теми „Домашни живот-

ни“ и „Диви животни“
– игра „Мемори“ от приложение 5 – групиране на 

възрастни животни и техните малки
– отглеждане на училищен любимец
Работа с тетрадката – стр. 28 – 29
– разказване по картини
– проучване и представяне на информация за лю-

бимо домашно животно в предварително подготвена 
рамка

– залепване на картини (от приложението – стр. 
29), оформяне на колаж на тема „Диви животни“

– разпознаване (по картини) и назоваване на диви 
животни

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Животните и техните малки – интерактивна за-
дача за съчетаване на карти, съдържащи различни из-
ображения. При кликване върху две карти системата 
ги слага една до друга. 

2. Домашни животни – интерактивни карти, вся-
ка от които съдържа озвучена гатанка. При кликване 
картата се обръща и се вижда нейният отговор под 
формата на рисунка.

3. Езикът на животните – интерактивни карти, 
които при кликване се обръщат и се вижда какво има 
на гърба им. Тук всяка карта е информационна банка: 
от едната страна има снимка, а от другата – текст към 
съответното изображение.

4. Диви животни и техните малки – слайдове, кои-
то съдържат снимки.

5. Диви или домашни животни? – задачата съдър-
жа тестов въпрос и рисунка към него. Верният отго-
вор е само един.

Учебна среда
– картини на животни (от календари и др.)
– карти от играта „Мемори“ (приложение 4)
– табла на теми „Диви животни“ и „Домашни жи-

вотни“
– „дом“ за училищен любимец

Оценяване
– на груповото обучение
– на дискусията
– на резултатите от групирането
– на оформянето и представянето на групов продукт
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Децата и природата

Правила

Старт

2 хода назад

2 хода напред

1 ход напред

Учениците 
● играят по групи; изброяват правила за поведение сред природата и за нейното опазване; 

обсъждат ситуации и тълкуват поведението на героите от рисунката
6362

26. Децата 
и природата 

Цели
– разбиране на необходимост-

та от опазване на природата

Задачи
– изброяване на дейности на 

човека, които съхраняват приро-
дата

– изброяване на дейности на 
човека, които вредят на природата

– формулиране на правила 
за природосъобразно поведение 
сред природата

– формиране на умения за ра-
бота в група

Форми и методи на преподаване и учене
– споделяне на преживявания за излети сред при-

родата
– обсъждане на ситуации, свързани с поведението 

на човека сред природата (групова дискусия)
– работа в група – формулиране на правила за 

природосъобразно поведение сред природата, рису-
ване – оформяне на постери на тема „Децата и приро-
дата“, презентиране на груповия продукт

Условие на играта „Децата и природата“:
Играят 3 – 4 ученици. Необходими са пионки/ка-

мъчета с различни цветове. Всеки хвърля зарче. Иг-
рата започва този, които пръв хвърли най-голямото 
число.

Той поставя пионката си на СТАРТ. Този, който 
стъпи с пионка на цветно кръгче, обяснява какво е 
нарисувано на картината и дали поведението на де-
цата сред природата е правилно. Цветните кръгчета 
означават: 

– зелено – два хода напред
– червено – два хода назад
– синьо – един ход напред
Печели този, който пръв стигне финала.

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 62 – 63
– игра „Децата и природата“ (игра по групи; из-

брояване на правила за поведение сред природата и 
за нейното опазване)

– обсъждане на ситуации; тълкуване на поведе-
нието на героите от рисунките

Работа с тетрадката – стр. 30
– тълкуване на ситуации сред природата
– обясняване в кои от ситуациите хората постъп-

ват правилно и в кои вредят на природата

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Гласът на природата – интерактивни карти, кои-
то при кликване се обръщат и се вижда какво има 
на гърба им. В тази задача всяка карта представлява 
гатанка: едната страна съдържа звук от природата, а 
другата – съответна снимка. 

2. Разходка в планината – интерактивна задача за 
свързване на изображение с текст.

3. Приятели на природата – галерия от снимки, 
които може да се видят в по-голям размер, когато се 
натисне бутонът за увеличение.

4. Красотата на природата – видеоклип, в който 
чрез снимки и музика е показана красотата на при-
родата. 

Учебна среда
– картини, пейзажи, ситуации сред природата
– игра от типа „Не се сърди, човече“
– постери, изработени от учениците
 

Оценяване
– на груповата дискусия
– на груповото обучение
– на оформянето и представянето на групов про-

дукт
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Пролет

Учениците 
● описват: промени, които настъпват в природата през пролетта (времето, растенията, поведението 

на животните); трудови дейности, които хората извършват през пролетта; пролетното облекло 
● изброяват детски пролетни игри; споделят преживявания; оцветяват; наблюдават промените 

в природата в двора на училището; попълват природен календар (приложение 1)

6564

27. Пролет 

Цели
– обогатяване на представите 

на учениците за промените, които 
настъпват в природата през про-
летта

Задачи
– наблюдаване на промени, 

които настъпват в околната среда 
през пролетта

– развитие на умението за 
описване и сравняване на промени, 
които настъпват в природата през 
есента, през зимата и през пролетта

– развитие на умението за спо-
деляне на лични впечатления и 
преживявания

– развитие на умението за работа с партньор
– развитие на умението за презентиране на собс-

твен продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– наблюдаване на промени, които настъпват в 

близката природа (в двора на училището или в близ-
кия парк) през пролетта

– събиране на природни материали
– описване на промени, които настъпват през про-

летта в развитието на растенията и в поведението на 
някои видове животни

– сравняване (по картини) на пролетни, зимни и 
есенни пейзажи

– изброяване на трудови дейности, извършвани 
през пролетта

– споделяне на лични преживявания от любими 
пролетни детски игри

– разиграване на ролеви игри (вербални или чрез 
пантомима) с партньор за описване/демонстриране 
на детски пролетни игри

– рисуване на пролетен пейзаж, представяне на ав-
торските творби

– създаване на Lap Book/настолна книга (виж при-
ложението)

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 64 – 65
– описване на промени, които настъпват в приро-

дата през пролетта  (времето, промени с растенията, 
поведението на животните)

– описване на трудови дейности, които хората из-
вършват през пролетта

– описване на пролетното облекло
– изброяване на детски пролетни игри
– оцветяване

– попълване на природен календар (приложе-
ние 1), наблюдаване на промени в природата в учи-
лището

Работа с тетрадката – стр. 31
– дописване на имената на пролетни цветя
– откриване на грешки в рисунката небивалица
– описване на типични промени, които настъпват 

в природата през пролетта

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Пролет – слайдове, които съдържат снимки и 
видеоклип.

2. Щъркелът дойде! – слайдове, които съдържат 
снимки и текст.

3. Пролетни цветя – разпределяне на изображения 
в колони чрез влачене.

4. Цъфнали овошки  – интерактивни карти, кои-
то при кликване се обръщат и се вижда какво има на 
гърба им. Тук всяка карта е информационна банка: 
от едната страна има снимка на цъфнало клонче, а от 
другата – снимка на съответния плод, който дървото 
ще даде наесен.

Учебна среда
– картини с пролетни пейзажи
– табла с пролетна тематика
– поставяне на събраните природни материали в 

определен кът в класната стая

Оценяване
– на резултатите от груповата беседа
– на съвместната работа с партньор
– на детските презентации на авторските рисунки
– при споделяне на преживяванията на учениците
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Пролетни празници 
                       в семейството

Учениците 
● изброяват пролетни семейни празници и разказват за тях; описват народни обичаи и традиции, 

свързани с празниците
● оформят кът на пролетните празници в класната стая; рисуват традиции, свързани с пролетта, 

които се спазват в семейството им; споделят преживявания

6766

28. Пролетни 
празници в 
семейството 

Цели
– запознаване на учениците с 

пролетни празници, които се чест-
ват в семейството, и със свърза-
ните с тях традиции и обичаи

Задачи
– назоваване на пролетни 

празници, чествани в семействата 
на учениците

– описване на съпътстващите 
ги традиции и обичаи

– споделяне на преживявания, 
свързани със семейни празници

– формиране на умение за оформяне на собствен 
продукт и за представянето му

Форми и методи на преподаване и учене
– беседа за пролетни празници, които се честват в 

семействата на учениците от класа
– описване на семейни традиции и обичаи
– оформяне на собствена рисунка за избран от 

ученика празник
– работа по групи – обсъждане на идеи за оформя-

не на „Кът на пролетните празници“ в класната стая, 
представяне на идеите пред класа

– създаване на кът на тема „Пролетни празници“

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 66 – 67
– разказване, изброяване на пролетни семейни 

празници. Описване на народни традиции и обичаи, 
свързани с празниците

– оформяне в класа на кът на пролетните празници
– рисуване на пролетни традиции и обичаи, които 

се отбелязват в собственото семейство
– споделяне на преживявания

Работа с тетрадката – стр. 32
– оформяне на табло на тема „Моят любим проле-

тен празник“
– обясняване на критерии, според които е офор-

мено таблото
– попълване на календар на празниците (в прило-

жение – стр. 36)

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Пролетен празник – задачата съдържа тестов 

въпрос и снимка към него. Верният отговор е само 
един.

2. Великден – видеозагадка със снимки и музика.
3. Именни дни – интерактивна задача за свързване 

на изображение с имена.
4. Българските традиции: Великден – видеоклип, в 

който пазител на традициите разказва за българските 
великденски обичаи.

Учебна среда
– картини, които представят семейни традиции и 

обичаи, свързани с чествани през пролетта празници
– оформяне на кът на тема „Пролетни празници“

Оценяване
– на резултатите от беседата
– на собствения детски продукт
– на резултатите от груповата дискусия
– на умението за презентиране на идеите, оформе-

ни в групите
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24 май

Учениците 
● свързват честването на 24 май с делото на братята Кирил и Методий; разказват как се включват 

в празника
● оформят кът за празника в класната стая; изработват по групи свое табло за празника; рисуват 

пролетни традиции и обичаи

6968

29. 24 май 

Цели
– свързване честването на 24 

май с делото на братята св. св. 
Кирил и Методий

Задачи
– назоваване на имената на 

създателите на славянската аз-
бука

– описване на дейности, чрез 
които децата и възрастните чест-
ват празника в училището, сели-
щето и страната

– оформяне на празничен кът в 
класната стая

– формиране на умения за ра-
бота в група

– формиране на умения за оформяне и презенти-
ране на групов продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– обсъждане по картини, назоваване на имената на 

създателите на нашата азбука
– споделяне на преживявания, свързани с чества-

нето на празника
– работа в група – подготовка за празника, обсъж-

дане на идеи, оформяне на групов продукт, презен-
тиране

– оформяне на празничен календар

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 68 – 69
– свързване честването на 24 май с делото на бра-

тята св. св. Кирил и Методий, описване на дейности, 
чрез които учениците се включват в празника

– оформяне на кът за празника в класната стая
– изработване на собствено табло за празника

Работа с тетрадката – стр. 33
– дописване на имената на създателите на нашата 

азбука
– създаване на рисунка за празника
– споделяне на впечатления от честването на праз-

ника в родното селище
– попълване на календар на празниците (в прило-

жението)

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Нашата азбука – задачата съдържа тестов въ-
прос и снимка към него. Верният отговор е само един.

2. „Върви, народе възродени“ – интерактивна кар-
та, която при кликване се обръща и се вижда какво 

има на гърба Ӝ. От едната страна тя съдържа химна 
„Върви, народе възродени“, а от другата – снимка на 
паметник на братята св. св. Кирил и Методий.

3. 24 май – слайдове, които съдържат снимки.

Учебна среда
– картини с образите на братята св. св. Кирил и 

Методий
– цветя
– материали за изработване на табло
– оформяне на празничен кът в класната стая

Оценяване
– на резултатите от груповото обсъждане
– на оформения групов продукт
– на  умението за презентиране на идеите, офор-

мени в групите
– на работата в екип



55

Лято

Учениците 
● описват: промени, които настъпват в природата през лятото (времето, растенията, поведението 

на животните); трудови дейности, които хората извършват през лятото; лятното облекло
● изброяват детски летни игри; споделят преживявания; оцветяват; наблюдават промените 

в природата в двора на училището; попълват природен календар (приложение 1)
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30. Лято

Цели
– обогатяване на представите 

на учениците за промените, кои-
то настъпват в природата през 
лятото

Задачи
– насочване на детското вни-

мание към промени, които на-
стъпват в околната среда през 
лятото

– развитие на умението за 
описване и сравняване на проме-
ни, които настъпват в природата 
през лятото и през пролетта

– развитие на умението за 
споделяне на лични впечатления 
и преживявания

– развитие на умението за работа с партньор
– развитие на умението за презентиране на собс-

твен продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– описване на промени, които настъпват през ля-

тото в развитието на растенията и в поведението на 
някои видове животни

– сравняване (по картини) на летни и пролетни  
пейзажи

– изброяване на трудови дейности, извършвани 
през лятото

– споделяне на лични преживявания за любими 
детски игри

– разиграване на ролеви игри (вербални или чрез 
пантомима) с партньор за описване/демонстриране 
на детски летни игри

– рисуване на летен пейзаж, представяне на автор-
ските творби

– създаване на Lap Book/настолна книга (виж при-
ложението)

– създаване на кът на тема „Лято“ с детските 
творби

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 70 – 71, приложение 1
– описване на промени, които настъпват в приро-

дата през лятото (времето, промени с растенията, по-
ведението на животните)

– описване на трудови дейности, които хората из-
вършват през лятото

– описване на лятно облекло
– изброяване на детски летни игри
– оцветяване
– попълване на природен календар (приложе-

ние 1). Наблюдаване на промени в природата

Работа с тетрадката – стр. 34
– записване на думи, които отразяват асоциациите 

на учениците, свързани със сезона лято
– попълване на кръстословица
– назоваване и записване на имената на плодове и 

зеленчуци, които зреят през лятото

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Лято – слайдове, които съдържат снимки.
2. Любими летни занимания  – слайдове, които съ-

държат рисунки.
3. Летни дрехи  – разпределяне на изображения в 

колони чрез влачене.
4. Щура лятна книга – представяне на резултати 

от проучване по зададена тема (умения за оформяне 
и презентиране).

Учебна среда
– картини  с летни пейзажи
– табла с лятна тематика
– поставяне на събраните природни материали в 

определен кът в класната стая
– създаване на кът на тема „Лято“

Оценяване
– на резултатите от груповата беседа
– на съвместната работа с партньор
– на детските презентации на авторските рисунки
– при споделяне на преживяванията на учениците
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Растения

Игри на децата

Животни

Трудът на хората

Сезони

Учениците 
● описват и сравняват промените на растенията; промените в поведението на животните; трудови дей-

ности на хората през сезоните, като залепват части от картините на подходящото място (приложение 6)
● описват и сравняват детските игри през сезоните, като залепват части от картините на подходящото 

място (приложение 6); дописват имената на сезоните, залепват картини (приложение 6)

З П

ОЕ

СЕЗОНИ
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31. Сезони

Цели
– обогатяване на представите 

на учениците за промените, които 
настъпват в природата през всич-
ки сезони

Задачи
– насочване на детското вни-

мание към промени, които на-
стъпват в околната среда през 
различните годишни времена

– развитие на умението за 
опис ване и сравняване на проме-
ни, които настъпват в природата 
през сезоните

– развитие на умението за спо-
деляне на лични впечатления и 
преживявания

– развитие на умението за работа в група
– развитие на умението за презентиране на собс-

твен продукт

Форми и методи на преподаване и учене
– описване на промени, които настъпват през 

всички сезони във времето, в развитието на растени-
ята и в поведението на някои видове животни

– сравняване (по картини) на  пейзажи от различни 
годишни времена

– изброяване на трудови дейности, извършвани 
през различните сезони

– споделяне на лични преживявания за любими 
детски игри през сезоните

– разиграване на ролеви игри (вербални или чрез 
пантомима) с партньор за описване/демонстриране 
на сезонни детски игри

– работа в група – оформяне на групови пана с 
рисунки и снимки от четирите сезона

– оформяне на „Кът на сезоните“

Учебно-методически ресурси

Работа с учебника – стр. 72 – 73, приложение 6
– сравняване и описване на промени, които на-

стъпват с растенията през сезоните
– сравняване и описване на промени, които на-

стъпват в поведението на животните през сезоните
– сравняване, изброяване на трудови дейности на 

хората през сезоните
сравняване, описване на детските игри през сезо-

ните
– залепване на картини на подходящо място (при-

ложение 6)
– описване на имената на сезоните. Залепване на 

картини (приложение 6)

Работа с тетрадката – стр. 35
– записване на имената на четирите сезона на под-

ходящото място
– описване на промени, които настъпват в приро-

дата през различните годишни времена

Работа с електронния учебник (електронни ре-
сурси)

1. Сезоните – интерактивна задача за подреждане 
на изображения в правилен ред чрез влачене. В из-
ходната позиция те са разбъркани.

2. Къщичката на сезоните – интерактивна задача, 
при която чрез влачене се поставят имената на сезо-
ните на съответното им място вътре в дадената ри-
сунка.

3. Познаваш ли сезоните? – разпределяне на изо-
бражения в колони чрез влачене.

Учебна среда
– картини  с пейзажи от различни сезони
– пана, изработени от учениците
– „Кът на сезоните“

Оценяване
– на резултатите от груповата беседа
– на съвместната работа с партньор
– на детските презентации на авторските пана
– при споделяне на преживяванията на учениците 

при оформянето на тематичен кът
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32. Околен свят 
(Диагностика)

Цели:
– констатиране на изходното 

равнище на знанията и на умени-
ята на учениците

Работа с учебника

Тестови задачи:

КЛЮЧ 
ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ:
1. България (1 точка)
2. Името на селището, в което 

живеят учениците ( 1 точка)
3. Оцветено е българското зна-

ме (1 точка)
4. Свързани са следните кар-

тини и текстове (4 точки): 3 март 
– българското знаме, рожден 
ден – торта със свещи, 24 май – 
портрет на братята св. св. Кирил 
и Методий, Нова година – фойе-
рверки 

5. Светофарът е оцветен в зе-
лено (1 точка)

6. Свързани са следните кар-
тини и текстове (6 точки): у дома 
– семейство у дома, дете играе, 
братче и сестриче у дома; в учи-
лище – деца обсъждат в клас, 
деца правят постер, деца презен-
тират в клас

7. Оцветени са кръгчетата до 
следните рисунки (3 точки): дете 
спортува, дете яде плод, дете се 
мие

8. Растителни храни – ориз, спа гети, ябълка; жи-
вотински храни – кашкавал, пилешко бутче; мляко, 
яйце, пържола (8 точки)

9. Диви животни – вълк и лисица; домашни живот-
ни – котка и куче (4 точки)

10. Дървета – бор, кестен; храсти – шипка, мали-
на; тревисти растения – невен, глухарче (6 точки)

11. Пролет, лято, есен, зима (4 точки)

Работа с електронния учебник:
1. Какво говори светофарът? – интерактивна зада-

ча, при която чрез влачене се поставят думи на съот-
ветното им място вътре в дадената рисунка.

2. Животинска или растителна? – разпределяне на 
изображения в колони чрез влачене.

3. Познаваш ли българските празници? – интерак-
тивна задача за свързване на изображение с текст.
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Лепорело, или още „разгъваща се книга“, е дъ-
лъг лист хартия или картон, нагънати като акордеон. 
Подходящо е за представянето на серия от картини, 
снимки.  Понякога лепорелото се използва за разказ-
ване на история. То може да бъде онагледено и от 
двете страни.

ЛЕПОРЕЛО

Лепорелото може да се използва многократно в 
първи клас в обучението по околен свят, като учени-
ците чрез рисунки могат да оформят история със свои 
преживявания, да отразят своите впечатления, да спо-
делят своите любими занимания, да направят схема на 
своя дневен режим или на своя режим на хранене и др.

ShutterShShhhhuuutututututututututuuuu teteteteteteeeteteeteteettt r
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Мисловните карти (в оригинал от английски 
Mind Map – „интелектуални карти“, „карти на 
знанието“, „карти на ума“) са диаграми, използ-
вани за визуално представяне на информация (идеи, 
задачи, цели), свързана чрез ключова дума или идея. 
Могат да се използват за генериране, структуриране 
и нагледно представяне на идеи, както и като помощ-
но средство за обучение и организиране на информа-
ция, разрешаване на конкретен проблем или вземане 
на решения. Основани са на използването на една 
централна идея, от която се разклоняват асоциирани-
те с нея идеи или категории, като всяка отделна идея е 
представена чрез ключова дума и визуални елементи 
(изображения, цветове, схеми, форми). 

Терминът „мисловна карта“, както и подходът за 
съставянето Ӝ са на известния британски психолог и 
автор Тони Бюзан и се появяват в края на 60-те годи-
ни на XX век, първоначално разработени като начин 
за по-бързо усвояване на знания. Бюзан е един от во-
дещите специалисти в света в областта на визуалното 
мислене и водещ лектор на тема мозък и учене. 

Мисловната карта е графичен метод за визуализа-
ция на присъщото за човешкия ум лъчисто мислене и 
има четири основни характеристики:

1. Обектът (или идеята), за който се съставя карта-
та, се поставя в центъра.

2. Основните разсъждения излизат от централното 
понятие като клони.

3. Клоните включват ключово изображение или 
ключова дума, изписани върху свързана с централ-
ното понятие линия. Второстепенните теми също се 
изобразяват като разклонения на клоните от по-висо-
кото ниво.

4. Клоните се свързват в мрежовидна структура.
Мисловните карти са проста и ефективна техника, 

която намира приложение в обучението. Те са под-
ходящи дори за обучението в първи клас по околен 
свят, макар и в по-опростен вариант. Това става въз-
можно, тъй като много от темите са близки до опита 
на учениците и обобщението може да се направи въз 
основа на техните асоциации, свързани с дадено по-
нятие или с определена тема.

МИСЛОВНА КАРТА

ЛЯТО

1. За какво се сещаш, когато чуеш думата „лято“?
 Запиши в балоните.

лятолято

З П

ОЕ

СЕЗОНИ
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НАСТОЛНА КНИГА
Настолната книга, известна в оригинал като Lap 

Book или още Layer Book, Flap Book и Shutter Book, 
е информационна папка, в която учениците отразяват 
резултатите от своето проучване по дадена тема.

За първи път терминът се използва от Тами Дъби, 
писателка от Вирджиния, САЩ. Нейното дете се обу-
чава у дома и тя дава това наименование, защото це-
лият проект е отразен в книга, която е създадена в 
скута на детето. В началото идеята е била насочена 
към деца, които учат у дома, но после се разпростра-
нява и в училищни условия.

Настолната книга има формата на сгъната папка 
с капаци. Това е интерактивна папка за проекти. В 
нея се включва учебно съдържание. Но тя отразява 
и процеса на учене. Настолната книга е огледало на 

детските интереси. Тя стимулира учениците да про-
учват, да бъдат изследователи, да планират, да бъ-
дат креативни, да оформят и презентират собствени 
идеи. В нея те отразяват резултатите от своята из-
следователска дейност в клас и у дома. Създават се 
миниатюрни детайли като миникнижки с резултати 
от проучена информация и след това те се обеди-
няват в един голям завършен проект, наречен Lap 
Book/настолна книга. Тя може да съдържа различни 
елементи (факти, таблици, схеми, игри, картотеки и 
др.), в зависимост от това колко креативен е авто-
рът.

В първи клас настолната книга ще съдържа повече 
визуална информация и игрови елементи. Тя може да 
отразява и междупредметни връзки.
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Методическите предложения 
за настолна книга, представени 
на снимките, са идеи на Анелия 
Тинова, Лора Баракова, Натали 
Цанова, студентки от Софий-
ския университет „Св. Кл. Ох-
ридски“, специалност „Преду-
чилищна и начална училищна 
педагогика“:
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