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1. ПРЕДГОВОР
Комплектът по околен свят за втори клас съдържа учебник, учебна тетрадка, електронен вариант на
учебника 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 възпитателни
задачи.
– Да бъдат предложени възможности на учениците
за получаване, обработване 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 отделни теми от учебното съдържание по околен свят (подбор на учебни цели, форми и
методи на обучение, указания за работа с хартиени
и електронни ресурси, нагледни средства, форми за
оценяване и др.).
– Насоки за оценяване на учебните постижения.
– Приложения, които да улеснят работата на учителя.

2. НАУЧНИ ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
Учебният предмет Околен свят и във втори клас
е централна учебна област, която интегрира всички
предмети и методи.
Съвременните теоретични дискусии са свързани с
идеята за избор на методи, които да дават възможност на учениците да действат самостоятелно,
чрез откривателски дейности. В рамките на идеята
за многоперспективно1 запознаване с околната среда се подчертава необходимостта от експериментиране, от „ориентирано към действието учене”,
основано на известна свобода за учениците.
Тъй като една от водещите цели на учебните предмети, посветени на околната среда е детето да се
научи да опознава самостоятелно своята околна
среда и да се чувства комфортно в нея, то е необходимо в процеса на обучение да се задават въпроси
и да се обсъждат проблеми, да се предложат различни
практически дейности. Това означава, че е необходимо на учениците да се предостави достатъчно време
за ориентировъчна фаза, в която да сондират предложенията и да обработят своите впечатления.
Обучението по Околен свят се основава и на актуалното конструктивистко разбиране за обучението. Тук се подчертава значението на активното учене
за разбирането на понятия и взаимовръзки. Има доказателства, че конструктивисткото ориентиране в работата на учителите води до по-високи учебни постижения на учениците. Учителите, които постигат успехи,
Концепцията за многоперспективно образование
предполага 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, 2004b).
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разбират ученето като процес на конструиране, дават
свободни предложения за индивидуални и социални
конструкции и оставят странични пътища за допускане на грешки. Научни изследвания, особено в областта
на дидактиката, насочена към темите за околната среда
показват, че подобно активно и самостоятелно 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 предложения да са така оформени, че да предизвикат отделното дете да се заинтересува от проблемите на
околната среда.
Комплектът е разработен така, че предполага формирането на редица компетентности на учениците. Те
се превръщат в малки изследователи, откриватели,
изпробват различни методи, чрез които да достигат
до дадена информация и да придобият опит.
Комплектът по околен свят за 2. клас съдържа учебник, електронен вариант на учебника,
учебна тетрадка и книга за учителя.
Към комплекта е разработено и учебното помагало „Малки изследователи“ за 2. клас. То е част от
поредицата учебни помагала „Малки изследователи“
1 – 4 клас и предлага допълнителни задачи и разширява възможностите за използването на учебния комплект във всички форми на обучение – разширена,
допълнителна и целодневна.
Учебникът по околен свят за 2 клас съдържа 5
глобални теми, разработени в 30 урочни единици и
разпределени в съответствие с учебната програма.
От тях 20 са за нови знания, 10 са за затвърдяване и
обобщение. Входящата и изходящата диагностика са
оформени като тестове, които са включени в учебна-
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та тетрадка. Всеки разтвор от учебника съдържа по
една урочна единица с примерна структура:
– уводна задача за актуализиране на знанията
– текстова информация и илюстрации по основната тема
– задачи за затвърдяване на знанията и за формиране на умения
– заключителна, обобщаваща задача.
Уводните и заключителните задачи предполагат
учениците да разсъждават по темата, да правят обобщения, допринасят за развитието на детското мислене. Често се използва методът „мисловен експеримент“ (вж Приложението).
Продължава оформянето на учебното съдържание
под формата на Мисловни карти, Лепорело и Лапбук
(вж Приложението).
Предложени за много задачи за работа с партньор
и за учене в група, което стимулира учениците да бъдат активни и подпомага формирането на редица, необходими за живота, компетентности.
В учебника има дадени достъпни инструкции за
учениците за това как да планират и реализират един
проект, как да се ориентират в информационни източници (напр. екциклопедии), което отново е насочено
към формирането на редица, нужни за живота компетентности.

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

На учениците е предоставена и възможността
да правят хипотези, прогнози за бъдещето (напр.
„Направи прогноза за развитието на твоето селище. Как ще изглежда то в
бъдещето?“ или „Какви
професии ще се развиват в
селището, в което живееш?
Обясни защо.“), което позволява второкласниците да
се опрат на наличните знание и да разсъждават по реални въпроси, свързани с
техния жизнен свят.
Към учебника има приложение по темата „Сезони“, представено под формата на учебна игра. Приложени са също и ПРИРОДОЗАЩИТЕН КАЛЕНДАР
и АЗБУЧНИК на новите понятия от учебната програма.
Учебната тетрадка включва не само тестове за
определяне на входното и изходното равнище на знанията и уменията на учениците, но и страница, посветена на всяка тема от учебното съдържание, включена
в учебника. Тук са предложени занимателни задачи и
дидактични игри, които имат за цел затвърдяването
на знанията и формирането на умения у учениците.
Тетрадката съдържа приложения с картини за изрязване.
Електронният учебник съдържа разнообразни
ресурси за работа с учениците – презентации, интерактивни игри и задачи, галерии, видео филми, музикален фон, инструкции към учениците за изпълнение
на различни задачи и др.
Учебното помагало „Малки изследователи“ превръща учениците в малки откриватели на околния
свят, предлага забавни изследователски задачи, които
предполагат самостоятелна, партньорска и групова
работа. Подходящи са не само за работа в часовете
по Околен свят, но и за следобедните занимания, а
също и за работа в смесени класове.
НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА
РАЗРАБОТВАНЕТO НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
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.)
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3. 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 знанията, за степента, до която са усвоени уменията от учениците.
В обучението по околен свят във втори клас могат
да се използват различни форми на проверка на знанията и уменията: устна, тестова, графична, практическа (Мирчева, 2004).
Съществуват и възможности да се оценят индивидуалните постижения на ученика и в процеса на партньорската и груповата работа.
Устна проверка
Най-често тя се провежда фронтално, чрез беседа или групова дискусия. Чрез тези методи учителят може да установи доколко учениците са усвоили учебното съдържание, дали техните представи за
изучените обекти и явления са точни, какви са детските преконцепции.
Тестова проверка
Тестове могат да се провеждат в началото и в края
на учебната година, а също и в края на даден раздел.
Според учебната програма са предвидени два часа
за проверка на знанията, които могат да се проведат в началото като предварителен тест и в края на
учебната година като заключителен тест за установяване съответно на входното и на изходното ниво
на знанията и уменията. Получените отговори могат
да покажат резултатите от образователния процес. В
учебната тетрадка са приложени примерни тестове,
чрез които може да бъде диагностицирано входното
и изходното равнище на знанията и на уменията на
учениците.
Графична проверка
За провеждането на бърза графична проверка могат 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 наблюдателност. Улеснява се формирането на пространствени представи.
Практическа проверка
Чрез нея се установява до каква степен у учениците са формирани някои умения. Тя се осъществява при прилагането на редица практически дейности,
които са заложени в учебната програма. Идеи за тях
са включени в учебника по oколен свят.

Проверка на партньорската и на груповата
работа
Оценяването на резултатите по време на обучение в група или с партньор се различава от традиционното оценяване. Тук са нужни нови методи за
оценяване.
Оценяването може да не е обвързано само с придобиването на знания, но и с формираните у учениците умения. Важен метод за оценяване на резултатите
от работата в група е наблюдението. Чрез наблюдение могат да се констатират детските компетентности, 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 продуктивен;
• предлага идеи за проекта;
• изпълнява бързо задачите и размишлява;
• разпознава самостоятелно необходимостта от дадено действие;
• бързо се адаптира към нови ситуации;
• търси изход от трудни ситуации;
• има идеи за оформянето на продукта;
• оформя презентацията.
Авторите предлагат и критерии за оценяване на
социалното поведение на ученика:
• присъединява се към групата;
• подкрепя другите като партньор;
• придържа се към уговорки и срокове;
• съобразява се с другите при работата с тях;
• приема въпросите, съветите и желанията на другите;
• споделя с партньорите си информация;
• понякога поема допълнителни задачи, за да подкрепи другите.
Работата на групите може да се оцени и чрез крайния 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 документирането
на постиженията, свързани с изработения продукт от
проекта. Оценява се неговото качество, неговата значимост. Тук се проверяват редица умения на децата
– да подберат и групират подходяща информация, да
оформят естетически един продукт, да подредят информацията така, че тя да бъде възприета и разбрана
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по-лесно от зрителите, да съчетаят текст и картини
или други изразни средства по подходящ начин и др.
Специално внимание заслужава и начинът, по който е представен продуктът. По този начин се измерва
до каква степен са формирани редица методически 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 светлина, дали в презентирането се включват всички участници и др.

Резултатите могат да се оценят и чрез създадените от учениците дневници, проектни папки, настолни
книги (виж приложението) или портфолио с резултатите 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 провежданите дискусии може да бъде коментирано какви са
текущите резултати, но може да се спомене и какви са
срещаните трудности.

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

J K L

Подбран е подходящ вариант за представянето на резултатите/ за оформянето на продукта
Продуктът съдържа всички информационни елементи
Направен е добър синхрон между резултатите от теоретичното проучване и практическото приложение на знанията
Направено е добро съчетание между текстова и визуална информация
Продуктът е издържан от естетическа гледна точка
Продуктът е оригинален
Продуктът има атрактивен вид
Таблица 2
Критерии за оценяване на презентацията на учениците (Мирчева, 2013)
Критерии

J K L

Избран е подходящ подход за представянето на продукта
Представя всички информационни елементи на продукта
Представя процеса на създаване на продукта
Представя предимствата на продукта/ на получените резултати
Представлява добро съчетание от словото на презентиращия и визуалното представяне на
готовите резултати
Презентирането е оригинално
Представянето е атрактивно
Оценяването може да се осъществи на три равнища – съдържателно (какво учебно съдържание е усвоено),
процесуално (какви умения са придобили учениците) и социално (усвоени ли са социални умения).
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4. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище

Град

Утвърждавам:
(име и фамилия)

Директор:

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 2. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА ................/................ ГОДИНА

Уроци за нови знания

НЗ

20 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение

ЗЗ

10 часа

Уроци за диагностика на входно и изходно ниво

ДВН и ДИН

2 час

Годишен хорариум: 32 часа
Срочен: І срок – 16 часа
ІІ срок – 16 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
№
Учебна
по
седмица
ред

Тема
на
урочната
единица

Урочна
единица
за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

1

1

Какво знам

ДВН

2

2

Животът
в училище

НЗ

• изброяване на права и задължения на ученика
в училище
• описва положителни модели на общуване в
училище

3

3

Семейство
и роднини

НЗ

• изброяване на примери за толерантни
взаимоотношения в семейството
• разпознава роднински връзки
• разбиране значението на взаимното уважение
между роднините

роднини

4

4

Моят род

НЗ

• посочва роднински връзки по схема на
родословно дърво

род
роднини

5

5

Животът
на хората

НЗ

• развитие на умението за ориентиране във
времето
• развитие на умението за наблюдаване на
обекти от селището и за откриване на промени,
настъпили в облика на селището през вековете
• изброяване на конкретни примери за промени,
настъпили в бита на хората в родното селище

време

6

6

Моето селище

НЗ

• наблюдаване, описване и сравняване на
сгради, в селището,
• описване на промени, които настъпват в
развитието на селището
• изброяване на промени, настъпили в бита на
хората в селището въз основа на собствено
проучване

7

7

Вчера, днес и
утре

ЗЗ

• формиране на умения за извършване на
групово проучване
• формиране на умения за оформяне и
презентиране на групов продукт
• формиране на умение за сравняване на живота
на хората в селището в миналото и в настоящето
• формиране на умение за обсъждане и
оформяне на прогноза за развитието на
селището

време
село
град
обществена
сграда
забележителност
време
забележителност

10

• констатиране на входното равнище на
знанията и уменията на учениците

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• тестова проверка
• устна проверка
• дискусия
• ролеви игри
• учене в група

• устна проверка

• беседа
• описване на ситуации
• ролеви игри
• дидактични игри

• устна проверка

• обсъждане по темата за роднинските връзки
• запознаване със схемата на родословното дърво
• обсъждане на идеи за провеждане на интервю
• обсъждане на идеи за съставяне на собствено
родословно дърво

• практическа
проверка
• устна проверка

• наблюдаване
• описване и сравняване на сгради, наблюдавани в
селището
• описване на промени, които настъпват в
развитието на селището
• обсъждане на промени, настъпили в бита на
хората в селището
• групово учене

• устна проверка
• графична
проверка

• наблюдаване на забележителности в родното
селище (по време на кратка учебна екскурзия)
• споделяне на впечатления за наблюдаваните
забележителности
• оформяне на резултатите от наблюдението в
таблица или схема, обсъждане
• рисуване на пейзаж

• устна проверка
• практическа
проверка

• споделяне на преживявания
• извършване на проучване в група
• оформяне и презентиране на групов продукт
• дискусия

• устна проверка
• практическа
проверка

11

№
Учебна
по
седмица
ред

Тема
на
урочната
единица

Урочна
единица
за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

8

8

Хората имат
различни
професии

НЗ

• посочва връзката между природата на
селището, неговото местоположение и някои
професии на хората
• посочва обвързаността на някои професии от
типа селище – град или село
• изброява професии, които се развиват в
родното селище

местоположение

9

9

Транспортни
средства

НЗ

• изброяване и групиране на видове
транспортни средства
• определяне на правила за поведение в
превозните средства
• умение за обсъждане на идеи в група и за
оформяне и представяне на групов продукт

транспортно
средство

10

10

Транспортни
средства
в селищата

НЗ

• изброяване на транспортни средства, които се
използват в селища с различно местоположение
• разбиране на връзката между
местоположението и превозните средства, които
се използват в родното селище
• групиране на транспортни средства според
местоположението на селището, в което се
използват
• формиране на умение за извършване на
проучване в група
• формиране на умение за оформяне на групови
продукти

транспортни
средства

11

11

Да проучим
професиите
в селището

ЗЗ

• формиране на умение за извършване на
групово проучване
• формиране на умения за подготвяне и
провеждане на интервю
• формиране на умения за оформяне и
представяне на групов продукт
• формиране на умения за изказване на идеи и за
дискутиране в група
• обогатяване на представите за транспортните
средства в селището

12

12

На улицата

НЗ

• формулиране на правила за безопасно
движение по улиците,
• тълкуване на поведението на участниците в
уличното движение в различни ситуации

12

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• споделяне на впечатления
• дискусия
• търсене на връзки между професии и природната
област или типа населено място, в което се
упражняват
• оформяне на прогноза

• устна проверка

• споделяне на преживявания
• дискусия
• описване и групиране
• обясняване

• устна проверка
• практическа
проверка

• групова беседа
• споделяне на впечатления и преживявания
• обсъждане по картини
• оформяне на групов проект
• дидактични игри

• устна проверка
• практическа
проверка

• беседа
• учене в група
• проучване
• дискусия
• оформяне и презентиране на резултати от
проучване

• устна проверка
• практическа
проверка

• обсъждане на ситуации
• формулиране на правила
• ролеви игри
• дидактични игри

• устна проверка

13

№
Учебна
по
седмица
ред

Тема
на
урочната
единица

Урочна
единица
за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

13

13

Природа

НЗ

• назоваване на елементи на живата и на
неживата природа
• даване на примери за връзки между живата и
неживата природа

природа

14

14

Календар

НЗ

• изброяване и подреждане на дните на
седмицата
• определяне на продължителността на едно
денонощие
• назоваване и подреждане на месеците в
тяхната последователност през годината
• ориентиране на учениците във времето по
календара

календар
денонощие

15

15

Сезони

НЗ

листопад
• развитие на умението да се откриват типични
за дадено природно явление признаци
• развитие на умението за откриване
последователността на сезоните в календара
• свързване на промените във времето с промени
в развитието на растенията и в поведението на
животните през различните сезони
• ориентиране в продължителността на
денонощието през сезоните по изгрева и залеза
на слънцето
• развитие на интереса към промените в
природата
• възпитаване на уважение към природата

14

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• наблюдаване на обекти на живата и неживата
природа в двора на училището
• беседа за елементите на живата и неживата
природа
• споделяне на впечатления от наблюдения
• обсъждане на връзката между живата и неживата
природа

• устна проверка

• беседа
• подреждане на дните на седмицата в тяхната
последователност – дидактични игри
• определяне на продължителността на едно
денонощие
• подреждане на месеците в тяхната
последователност през годината – дидактични
игри
• демонстрация
• дискусия

• устна проверка
• практическа
проверка

• описание
• беседа
• споделяне на преживявания
• демонстрация на картини и природни материали
• сравняване на промени, които настъпват през
сезоните
• дидактични игри

• устна проверка

15

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
№
Учебна
по
седмица
ред

Тема
на
урочната
единица

Урочна
единица
за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

16

16

Дърво ли е това

НЗ

• формиране на умението за разграничаване и
групиране на растенията на дървета, храсти и
тревисти растения
• формиране на умението за разграничаване
и групиране на растенията на иглолистни и
широколистни
• формирането на умението за разпознаване на
растения от изучаваните групи

17

17

Растенията са
разнообразни

НЗ

• описване и назоваване (по картини) на
диворастящи, селскостопански, градински и
стайни растения
• групиране на растенията

18

18

Изследователи
на растения

ЗЗ

• обогатяване представите на учениците за
някои видове диворастящи, селскостопански,
градински и стайни растения
• придобиване на умения за грижи за растения
(селскостопански, билки, градинския стайни)
• обогатяване на представите на учениците за
развитието на растенията
• развитие на елементарни изследователски
умения

19

19

Диви и домашни
животни

НЗ

• назоваване и разпознаване (по картини) на
диви и домашни животни
• групиране на животните на диви и домашни
• формиране на умение за търсене на
информация за животни в енциклопедии

20

20

Грижи за
растенията
и животните

НЗ

• изброяване на дейности, чрез които хората
полагат грижи за растенията и животните
• обясняване на причините за полагане на грижи
за селскостопанските растения и животни

16

билка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• споделяне на впечатления
• наблюдение
• демонстрация
• сравняване на обекти
• групиране на обекти

• устна проверка

• описване и назоваване на растения
• разпознаване (по картини ) на растения
• назоваване и разпознаване на билки
• групиране на диворастящи, селскостопански,
градински и стайни растения

• устна проверка

• инструктаж
• формулиране на правила за провеждане на
проучване
• отглеждане на растения
• полагане на грижи за растения
• отразяване на резултатите от проучването
• презентиране на резултатите
• дискусия

• устна проверка
• практическа
проверка

• споделяне на преживявания
• демонстрация на картини
• групиране на животни
• дидактични игри
• инструктаж
• групово проучване
• работа с информационни източници

• устна проверка

• споделяне на преживявания
• демонстрация
• описване на дейности за полагане на грижи за
растенията и животните
• обяснение, търсене на зависимости
• изработване на мисловна карта
• дидактични игри
• дискусия

• устна проверка

17

№
Учебна
по
седмица
ред

Тема
на
урочната
единица

Урочна
единица
за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

21

21

Приятели
на природата

НЗ

• изброяване на дейности, които могат да
подобрят състоянието на околната среда в
родното селище
• посочване на природолюбителски дейности, в
които могат да се включат самите деца
• разграничаване на природозащитни дейности
от дейности на човека, които вредят на околната
среда
• пормиране на умения за работа в група
• формиране на умения за дискутиране, за
оформяне и презентиране на групов продукт

22

22

Природни
бедствия

НЗ

• назоваване (по картини) на природни бедствия
• формулиране на правила за поведение при
природни бедствия
• формиране на умение за разчитане на данни от
таблица

природно
бедствие

23

23

Внимание
опасност

НЗ

• изброяване на опасности, които могат да
възникнат у дома или в училище,
• формулиране на правила за поведение при
опасности
рразбиране на необходимостта от спазване на
определени правила при възникване на опасност

инцидент

24

24

Човешкото тяло

• описване на частите на собственото тяло
• обясняване на значението на спорта за
здравето на човека
• обясняване на значението на редуването
на учене, хранене, спорт, игри и почивка за
здравето на човека

здравословен
начин на
живот

25

25

Нашата храна

НЗ

• назоваване на растителни и животински храни
• групиране на растителни и животински храни
• разбиране на необходимостта от разнообразно
хранене за здравето на човека

домашни
животни
диви
животни

26

26

Сетивни органи

НЗ

• назоваване на сетивните органи
• обясняване (въз основа на практически
примери) на тяхното предназначение
• изброяване на правила за предпазването на
сетивните органи.

сетивни
органи

18

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• споделяне на преживявания по темата
• демонстраци
• планови игри
• дискусия оформяне на идеи
• изработване на групово табло
• презентиране на групов продукт

• устна проверка
• практическа
проверка

• беседа
• споделяне на впечатления
• назоваване (по картини) на природни бедствия
• дискусия
• формулиране на правила за поведение по време
на природно бедствие
• проиграване на правила за реакции при бедствия
и аварии

• устна проверка

• описване по картини
• споделяне на преживявания
• дискусия
• формулиране на правила

• устна проверка
• практическа
проверка

• беседа
• споделяне на преживявания
• описване на собственото тяло
• изброяване на спортове, които допринасят за
човешкото здраве
• изработване на „Lapbook“ за значението на
спорта за здравето на ученика
• дискусия

• устна проверка

• назоваване на храни с различен произход
• беседа, споделяне на впечатления
• дидактични игри
• формулиране на правила за здравословно
хранене
• дискусия

• устна проверка
• практическа
проверка

• практически дейности – опити със сетивата
• назоваване на сетивни органи
• обясняване на значението на сетивните органи
• формулиране на правила
• дискусия

• устна проверка
• практическа
проверка

19

№
Учебна
по
седмица
ред

Тема
на
урочната
единица

Урочна
единица
за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

27

27

Нашата родина

НЗ

• описване на Република България като
отечество на всички български граждани
• описване на красотите на родината
• свързване на националния празник на
България (3 март) с историческото събитие
• разпознаване на герба, знамето и химна на
Република България като национални символи
• даване на примери за проява на почит и
уважение към българските национални герои
и историческите паметници и за честване на
националния празник в родното селище

28

28

Минало
и настояще
на моя роден
край

ЗЗ

• проучване на белези от миналото на родното
селище
• описване на паметници в родното селище,
посветени на герои и на събития от миналото,
проучване на историята им
• разбиране на значението от проявата на
уважение към героите от миналото
• ориентиране във времето

29

29

Официални
празници
в България

НЗ

• изброяване на официалните празници в
България
• даване на примери за проява на уважение към
българските национални герои и историческите
паметници
• описване на любим официален празник

официален
празник

30

30

Хората
в България
празнуват

НЗ

• назоваване на битови празници на различни
етнически общности
• изброяване на празници, чествани в
семействата на учениците
• описване на съпътстващите ги традиции и
обичаи
• споделяне на преживявания, свързани с битови
празници
• формиране на умение за оформяне на собствен
продукт и за представянето му

битов
празник,
народен
обичай

31

31

Обичаме
празниците

ЗЗ

• назоваване на празници, които се честват в
България
• проучване на празници, които се честват в
семействата на учениците от класа
• формиране на умение за оформяне и
представяне на групов продукт
• разбиране на значението на празниците за
съхраняването на националните добродетели и
култура

календар

32

32

Какво знам

ДИН
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• констатиране на изходното равнище на
знанията и уменията на учениците

национален
празник

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

• демонстриране на картини
• изброяване и разпознаване на национални
символи
• споделяне на преживявания, свързани с празника
• проучване на паметници в родното селище,
посветени на Освобождението на България
• дискусия

• устна проверка

• споделяне на преживявания и впечатления по
темата
• демонстрация на картини
• проучване в група
• оформяне и презентиране на групов продукт
• дискусия

• устна проверка
• практическа
проверка

• беседа
• демонстрация на картини
• споделяне на преживявания
• дискусия

• устна проверка

• беседа за битови празници, които се честват в
семействата на учениците от класа
• описване на традиции и обичаи, свързани с
празници на различни етнически общности
• работа по групи – обсъждане на идеи за
оформяне на празничен базар, представяне на
идеите
• организиране и провеждане на празничен базар

устна проверка,
практическа
проверка

• беседа
• споделяне на преживявания
• рисуване
• групово учене – планиране и оформяне на
Календар на празниците
• оформяне на изложба на тема „Празниците в
България“

• устна проверка
• практическа
проверка

• тестова проверка
• устна проверка

21

5. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
КАКВО ЗНАМ (входяща диагностика, включена в тетрадката)
Цели
– Констатиране на входното равнище на знанията и на уменията на учениците.
Работа с учебната тетрадка – стр. 3, 4
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Тестови задачи
Ключ за верните отговори
1. Правилно изброени членове на собственото семейство (2 точки)
2. Оцветени две кръгчета до първите две дейности (2 точки – по 1 точка за всяка)
3. Г) ( 1 точка)
4. Б) (1 точка)
5. По една точка за всяко правилно записано в таблицата име на животно ( 6 точки)
6. По една точка за всяко правилно записано в таблицата име на растение ( 6 точки)
7. Глухарче (1 точка)
8. По една точка за правилно записване на името на всеки сезон (4 точки)
9. Б) (1 точки)
10. Б) (1 точка)
11. По една точка за записване на името на всеки месец (12 точки)

Входяща диагностика

КАКВО ЗНАМ?

6. Кои от растенията са дървета, кои храсти и кои тревисти растения? Запиши
имената на растенията на подходящото място в таблицата.
мак

1. Изброй членовете на твоето семейство.
Дървета

липа

малина

дъб

ягода

Храсти

шипка
Тревисти растения

2. Какво правят учениците в училище? Оцвети кръгчетата до снимките, които
изобразяват дейности на ученика.
7. Кое от нарисуваните растения расте сред природата без грижите на човека?
Оцвети кръгчето до подходящата картина.

3. Коя от снимките не показва професия? Огради буквата под нея.
8. Избери подходящите думи и допълни изреченията.
пролетта, лятото, есента, зимата

а)

б)

в)

г)

През
листата на дърветата се оцветяват в жълто, кафяво, червено.
е студено и вали сняг.
През
.
Дърветата и храстите цъфтят през
е много горещо. Зреят плодовете на мноВремето през
го растения.

д)

4. Избери и допълни в изречението правилния отговор.
Пред нас се намира улица, по която минават много автомобили и камиони. Най.
добре е да преминем
а) между колите;

б) през подлеза;

9. Огради буквата пред правилния отговор.
За да бъде здрав, човек трябва:
а) да спи дълго и да яде само растителни храни
б) да спазва здравословен дневен режим и да яде растителни и животински храни
в) да не спи продължително и да яде само животински храни.

в) с бързо тичане.

5. Къде живеят животните? Запиши имената на животните на подходящото
място в таблицата.
котка

морско свинче

В домовете на хората

мравка

В стопанския двор

овца

гълъб

10. Запиши броя на месеците през годината.

крава

11. Запиши имената на месеците на празните редове.

На свобода сред природата

3
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4

ЖИВОТЪТ В УЧИЛИЩЕ
Животът на хората се променя. Появяват
се модерни транспортни средства, нови
телефони, компютри, телевизори.

Æèâîòúò íà õîðàòà
Знаеø ли неùо за живота на õората от твоето родно селиùе в миналото?
Всичко около нас се променя. Появяват се нови сгради, пътища, стадиони, паркове.
Променят се възможностите на хората да пътуват, да получават информация,
да учат.

Разгледай картините и разкажи
какви промени са настъпили в
живота на хората.

Времето отминава. Æивотът на õората се променя.

Разгледай двете картини. Какво се е променило в този град?

Разгледай таблицата и отговори на въпроса:
Какви технически уреди имат семействата на учениците от 2б клас?
Уреди на семействата на учениците от 2б клас.
Технически уреди

Брой

Компютър
Телевизор
Мобилен телефон
Таблет
Друго

Проучване
Проучете какви уреди ползват семействата на учениците от вашия клас.
Пребройте и запишете. Представете отговорите в таблица.

Проучване
Проучи и разкажи какво се е променило в твоето родно място.
Попитай възрастен от семейството за промените, които са настъпили в селището.

Как ùе изглежда наøият живот без модерните теõнически уреди?

14

Цели
Обогатяване на представите на учениците за правата и задълженията на ученика.
Задачи
– назоваване на името на училището,
– изброяване на права и задължения на ученика в
училище,
– описва положителни модели на общуване в училище,
– възпитаване на положително отношение към
връстниците,
– формиране на умения за работа в група,
– развиване на умението за обсъждане и обобщаване на собствени идеи.
Форми и методи за преподаване и учене
– дискусия относно правата и задълженията на
ученика в учи
– разиграване на ролеви игри, чрез които се представят толерантни взаимоотношения в училище,
– работа в група – обсъждане и оформяне на списък с права и задължения на ученика в училище в
различни ситуации,
– презентиране на резултатите от груповата работа.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 8, 9
– обсъждане

15

– изброяване на права и задължения на ученика в
училище
– изброяване на примери за толерантни взаимоотношения в училище
– обсъждане на темата за приятелството
– дискусия в група – съставяне на списък с правила, които учениците спазват в учебния час, в междучасието, при разговор в група и по време на игра
Работа с тетрадката – стр. 5
– изписване на името и номера на училището, в
което учи ученикът
– графична дидактична игра – свързване на дума с
подходящ балон
– обмисляне и записване на критерии, според които всяко дете избира свой приятел – изпълнението ще
послужи като повод за дискусия
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– снимки на ученици в училищна среда
– използване на табла с изображения на училище
– оформяне на табло с правила
Оценяване
– на резултати от груповата дискусия
– на споделените от децата преживявания
– на презентацията на учениците пред класа
– на оформеното от учениците табло
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СЕМЕЙСТВО И РОДНИНИ
Животът на хората се променя. Появяват
се модерни транспортни средства, нови
телефони, компютри, телевизори.

Æèâîòúò íà õîðàòà
Знаеø ли неùо за живота на õората от твоето родно селиùе в миналото?
Всичко около нас се променя. Появяват се нови сгради, пътища, стадиони, паркове.
Променят се възможностите на хората да пътуват, да получават информация,
да учат.

Разгледай картините и разкажи
какви промени са настъпили в
живота на хората.

Времето отминава. Æивотът на õората се променя.

Разгледай двете картини. Какво се е променило в този град?

Разгледай таблицата и отговори на въпроса:
Какви технически уреди имат семействата на учениците от 2б клас?
Уреди на семействата на учениците от 2б клас.
Технически уреди

Брой

Компютър
Телевизор
Мобилен телефон
Таблет
Друго

Проучване
Проучете какви уреди ползват семействата на учениците от вашия клас.
Пребройте и запишете. Представете отговорите в таблица.

Проучване
Проучи и разкажи какво се е променило в твоето родно място.
Попитай възрастен от семейството за промените, които са настъпили в селището.

14

Цели
Обогатяване на представите на учениците за роднинските връзки и за положителните модели за общуване в семейството.
Задачи
– изброяване на примери за толерантни взаимоотношения в семейството
– разпознава роднински връзки
– описване и тълкуване на ситуации
– разбиране значението на взаимното уважение
между роднините
Форми и методи за преподаване и учене
– беседа за взаимоотношенията в семейството и
между роднини
– описване на ситуации, които възникват в семейството и между роднини
– разиграване на ролеви игри, представящи толерантни взаимоотношения в семейството, обсъждане
– дидактични игри – оформяне на схема на роднинските връзки
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника (стр. 10, 11)
– разказване
– описване на дейности, които се извършват от хората в едно семейство
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Как ùе изглежда наøият живот без модерните теõнически уреди?

15

– изброяване на ситуации, свързани с толерантни
взаимоотношения между децата и между деца и възрастни в семейството и между роднини
– назоваване на роднини и на роднински връзки
– въображаемо словесно пътешествие
Работа с тетрадката (стр. 6)
– изброяване на членове на семейството
– разказване на весела случка от живота на семейството
– записване на имена на роднини
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– използване на табла/картини с изображения на
семейства и роднини
– картини, които изобразяват ситуации от семейния живот и от взаимоотношенията с роднините
Оценяване
– на резултати от груповата дискусия
– на резултатите от формулирането и обсъждането на правила за поведение в семейството и между
роднини

МОЯТ РОД
Ìîÿò ðîä

Бъди изследовател!
Следвай стъпките и изпълни задачите.
Направи интервю.

Кои от твоите роднини имат обùо ôамилно име?
Родът на семeйство Иванови е голям. Те имат много
роднини. Това е тяхното родословно дърво.

Попитай родителите си за техните близки роднини.
Запиши имената им.
Определи какви са роднинските ти връзки с тях.
Направи родословно дърво на своя род.
Събери снимки или нарисувай рисунки на роднините си.
Нарисувай родословно дърво.
Залепи на дървото снимките или рисунките.
Запиши имената на роднините.
Представи пред класа твоето родословно дърво.

12

Разгледай родословното дърво.
Разкажи историята на рода на семейство Иванови.

Какво ùе се случи, ако всички õора по света
имат едно и съùо име?

13

Цели
Обогатяване на представите на учениците за роднинските връзки между членовете на рода.

– обсъждане на правила за презентиране на собствен продукт
– дискусия за значението на родовото име

Задачи
– разпознава роднински връзки
– посочва роднински връзки по схема на родословно дърво
– оформя идеи за интервю
– съставя собствено родословно дърво
– презентира собствен продукт пред класа

Работа с тетрадката - стр. 7
– допълване на текст с празноти
– изработване на собствено родословно дърво

Форми и методи за преподаване и учене
– обсъждане по темата за роднинските връзки
– запознаване (по картина) със схемата на родословното дърво
– обсъждане на идеи за провеждане на интервю
– обсъждане на идеи за съставяне на собствено
родословно дърво

Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на различни схеми за родословно дърво
– снимки на роднини
Оценяване
– на резултати от груповата дискусия
– на идеите за провеждането на проучване и за изработване на родословно дърво

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 12, 13
– запознаване (по картината) със схемата
– описване (по картини) на роднински връзки
– прочитане и обсъждане на стъпките, през който
трябва да премине провеждането на интервю с роднините и съставянето на собствено родословно дърво, обмен на идеи
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ЖИВОТЪТ НА ХОРАТА
Животът на хората се променя. Появяват
се модерни транспортни средства, нови
телефони, компютри, телевизори.

Æèâîòúò íà õîðàòà
Знаеø ли неùо за живота на õората от твоето родно селиùе в миналото?
Всичко около нас се променя. Появяват се нови сгради, пътища, стадиони, паркове.
Променят се възможностите на хората да пътуват, да получават информация,
да учат.

Разгледай картините и разкажи
какви промени са настъпили в
живота на хората.

Времето отминава. Æивотът на õората се променя.

Разгледай двете картини. Какво се е променило в този град?

Разгледай таблицата и отговори на въпроса:
Какви технически уреди имат семействата на учениците от 2б клас?
Уреди на семействата на учениците от 2б клас.
Технически уреди

Брой

Компютър
Телевизор
Мобилен телефон
Таблет
Друго

Проучване
Проучете какви уреди ползват семействата на учениците от вашия клас.
Пребройте и запишете. Представете отговорите в таблица.

Проучване
Проучи и разкажи какво се е променило в твоето родно място.
Попитай възрастен от семейството за промените, които са настъпили в селището.

14

Цели
Обогатяване на представите на учениците за промени, които настъпват живота на хората в родното
селище и свързват тези промени с неговото развитие.
Задачи
– развитие на умението за ориентиране във времето
– развитие на умението за наблюдаване на обекти
от селището и за откриване на промени, настъпили в
облика на селището през вековете
– обясняване на промени, настъпили в селището с
етапи от неговото развитие
– изброяване на конкретни примери за промени,
настъпили в бита на хората в родното селище
– развитие на умението за попълване на таблици
– развитие на умението за извършване на групово
проучване, за оформяне на групов продукт и за презентирането му пред класа
Форми и методи за преподаване и учене
– наблюдаване, описване и сравняване на сгради,
наблюдавани в селището,
– описване на промени, които настъпват в развитието на селището,
– обсъждане на промени, настъпили в бита на хората в селището въз основа на собствено проучване,
– разпределяне на учениците в групи, обясняване
на задачите,
– оформяне на групов продукт (таблица) като резултат на проучването на учениците.
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника - стр. 14 – 15
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– обсъждане на промени, настъпили във външния
вид на селището (по картини)
– обсъждане (по картини), споделяне на опит във
връзка с промени настъпили в бита на хората от близкото обкръжение
– тълкуване на резултати от таблица
– мисловен експеримент за живота без модерни
технически уреди
Работа с тетрадката – стр. 8
– сравняване на картини, тълкуване на промени в
живота на хората през вековете
– оформяне на резултати от собствено проучване
в таблица
– обсъждане на темата за значението на техническите уреди за промяна на живота на хората
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– снимки на родното селище от миналото и настоящето
– снимки от бита на хората в миналото и в настоящето
– таблици
Оценяване
– при споделяне на детските преживявания, свързани с наблюдаваното в родното селище
– на резултати от груповата дискусия
– на умението за отразяване на резултати от проучване в таблица
– на умението за оформяне на групов продукт
– за представяне на продукта на групата при участието на всички участници

МОЕТО СЕЛИЩЕ
Ìîåòî ñåëèùå
Как можеø да научиø повече за населеното място, в което живееø?
Всяко селище – село или град, има свои забележителности. Те са интересни и
много хора ги посещават, разглеждат, научават повече за тях.

Сградата на общината е обществена
сграда.

В природонаучния музей научаваме
повече за различните видове животни.

Театърът е културна забележителност
на града.

Минералният извор е природна
забележителност на селището.

Опиши забележителностите, които си посещавал. Направи карта на
забележителностите в селището.
Разгледай таблицата.
Разкажи какви забележителности има в града, в който живее Кирил.
Забележителности в селището

Брой

Театър
Разгледай снимките и опиши забележителностите на тях.
Кое от изображенията на снимките НЕ е забележителност?

Библиотека
Храм
Музей
Спортна площадка
Парк
Университет

Заùо е необõодимо да познаваø добре
населеното място, в което живееø?
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Цели
Обогатяване на представите на учениците за забележителностите в родното селище.
Задачи
– наблюдаване, описване и сравняване на сгради,
наблюдавани в селището
– описване на промени, които настъпват в развитието на селището
– обсъждане на промени, настъпили в бита на хората в селището въз основа на собствено проучване
– разпределяне на учениците в групи, обясняване
на задачите
– оформяне на групов продукт
Форми и методи за преподаване и учене
– наблюдаване на забележителности в родното селище (по време на кратка учебна екскурзия)
– споделяне на впечатления за наблюдаваните забележителности
– оформяне на резултатите от наблюдението в
таблица или схема, обсъждане,
– рисуване на пейзаж, изобразяващ родния край
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 16 – 17
– описване на забележителности на едно селище
(по картини)
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– споделяне на предпочитания към забележителности
– описване на посещавани забележителности
– изброяване на забележителностите в едно селище (по таблица)
Работа с тетрадката – стр. 8
– описване на забележителности от родното селище
– ориентиране в пространството по карта, откриване на забележителности по дадени указания.
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини, които изобразяват забележителности
на родното селище
– картини, които изобразяват забележителности
от други селища
– любителски снимки и картички
– таблица
Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия,
– на резултатите от представянето на наблюдаваните обекти.
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ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ
Â÷åðà, äíåñ è óòðå

Времето отминава – вчера, днес, утре

Наблþдавал ли си какви промени настъпват в селиùето,
в което живееø? Разкажи за някои от тяõ.
Открий културни забележителности,
обществени сгради в родното селище.
Направи картичка за една
забележителност.

В този час ще бъдеш изследовател. Ще изпълниш интересни задачи.

Проучване

Ето как може да изглежда тя.

Какви забележителности има в селището, в което живеете?
Следвайте стъпките:
Направете план за работа – кой какво ще прави в групата.
Разгледайте сградите в селището.
Направете снимки и рисунки, оформете картички, плакати.
Направете план на проучения квартал.
Представете резултатите от проучването.

Етнограф
Етнографски
ски муze
муzeйй вв град
град Пловдив
Пловдив

Етнографски муzeй в град Пловдив.
Къщата е стрoeна пreди поvee от
100 години. Дneс тя е муzeй.

Открий какви табели има в селището.

Сградите се променят с времето. Те стават по-модерни. В едно селище можем да
открием стари и нови къщи.

Каква информация дават те?
Оформи плакат със сгради и табели от родното селище.
Използвай рисунки и надписи.

Чрез интервю проучете кога са живели хората в
такива сгради. Как се е променило тяхното облекло?
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Цели
Обогатяване на представите на учениците за промени, които настъпват живота на хората в родното
селище и свързват тези промени с неговото развитие.
Задачи
– формиране на умения за извършване на групово
проучване
– формиране на умения за оформяне и презентиране на групов продукт
– формиране на умение за сравняване на живота
на хората в селището в миналото и в настоящето
– формиране на умение за обсъждане и оформяне
на прогноза за развитието на селището въз основа на
събрана визуална информация
Форми и методи за преподаване и учене
– споделяне на преживявания
– извършване на проучване в група
– оформяне и презентиране на групов продукт
– дискусия
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 18 – 19
– прочит на указания за провеждане на групово
проучване
– обсъждане (по картини) на промени, които са
настъпили .в сградите в едно селище и в облеклото
на хората
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Интервþ
Напиши свои въпроси.

Направи прогноза за развитието
на твоето родно селиùе. Как ùе
изглежда то в бъдеùето? Обсъди
твоите идеи в класа. Направи рисунка.
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– прочит на образец за картичка за културна забележителност
– обсъждане относно начина, по който се ориентираме в едно селище чрез табели
– обсъждане на идеи за промени, които биха настъпили в селището в бъдещето
Работа с тетрадката – стр. 10
– рисуване на картина за облика на родното селище в бъдещето, основано на направената прогноза
– проучване и оформяне на картичка за една забележителност на родното селище
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– оформяне на кът с детските рисунки и картички
– снимки на родното селище от миналото и настоящето
– снимки от бита на хората в миналото и в настоящето
Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на детските продукти (рисунки, картички, плакати)
– на презентирането на детските творби

ХОРАТА ИМАТ РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИИ
Õîðàòà èìàò ðàçëè÷íè ïðîôåñèè
Какви са проôесиите на твоите родители и роднини?
Професиите на хората често зависят от:
- мястото, където живеят – град или село
- местоположението на родния край – в равнина, в планина, до река или до море
- образованието им.

Обясни защо казваме, че всяка професия е необходима.
Разгледай рисунките.
Какви професии имат хората в различните селища?
Добави още професии, за които се досещаш.

Какви проôесии ùе се развиват в селиùето, в което живееø?
Обясни заùо. Обсъди идеите в класа.
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Цели
Обогатяване на представите за връзката между
особеностите на природната среда и типа селище с
трудовата дейност на хората.
Задачи
– посочва връзката между природата на селището,
неговото местоположение и някои професии на хората,
– посочва обвързаността на някои професии от
типа селище – град или село
– изброява професии, които се развиват в родното
селище
Форми и методи за преподаване и учене
– споделяне на впечатления
– дискусия
– търсене на връзки между професии и природната област или типа населено място, в което се упражняват
– оформяне на прогноза

– обясняване на значимостта на професиите
– дискусия, оформяне на прогноза за развитието
на професиите в селището
Работа с тетрадката – стр. 11
– записване на имената на професии, които хората
упражняват в родното селище
– определяне кои професии зависят от типа населено място
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини, изобразяващи ситуации, свързани с темата
Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на споделените детски впечатления

Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 20 – 21
– изброяват професиите на родителите си
– изброяване на примери за професии, които са
свързани с местоположението или с типа на селището (по картини)
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ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà

В транспортните средства се спазват някои правила за поведение.
Разгледай рисунките.
Какви правила трябва да се спазват?
Обясни защо.

Какви транспортни средства се използват в селиùето,
в което живееø?
Транспортните средства служат за превозване на пътници и за пренасяне на
товари. Те се движат по въздух, по суша и по вода.

По въздух

По суша

Изработете в класа табели
с правила за поведение в
транспортните средства.

Някои
превозни
средства
се движат
по релси

По вода

Изброй превозните средства, с които си пътувал.
С кои превозни средства се пътува най-бързо?
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Цели
Обогатяване на представите за видовете транспортни средства и за правилата за поведение в тях.
Задачи
– изброяване и групиране на видове транспортни
средства
– определяне на правила за поведение в превозните средства
– умение за обсъждане на идеи в група и за оформяне и представяне на групов продукт
Форми и методи за преподаване и учене
– споделяне на преживявания
– дискусия
– описване и групиране
– обясняване
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 22 – 23
– изброяване и групиране на транспортни средства,
– споделяне на преживявания, свързани с превозни средства
– обсъждане (по картинни) и формулиране на правила за поведение в превозни средства
– обсъждане, изработване в класа на табели с правила за поведение, представяне на продуктите
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Обясни заùо е необõодимо да се спазват определени
правила за поведение в превозните средства.
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– обсъждане на необходимостта от спазване на
формулираните правила
Работа с тетрадката – стр. 12
– записване, групиране на транспортни средства,
– откриване на превозни средства, които се движат по релси,
– открояване на правила за правилно поведение в
транспортните средства.
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини, изобразяващи транспортни средства
– картини, изобразяващи ситуации в превозни
средства
– играчки – транспортни средства
– оформяне на кът в класната стая с табелите, изработени от децата
Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на резултатите от групирането
– на груповата работа
– на умението за представяне на собствен продукт

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В СЕЛИЩАТА
Òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà â ñåëèùàòà

Проучване
Проучете какви превозни средства има в селището, в което живеете.
Направете карти с информация за транспортните средства.
Ето как може да изглежда една от тях.

С кое транспортно средство ùе се придвижиø най-бързо
в населеното място, в което живееø?
В различните селища – в равнината или в планината, до реката или
до морето, хората пътуват с разнообразни превозни средства.

Транспортни средства Брой
Разгледай таблицата.
Какви транспортни средства имат
семействата на учениците от 2а клас?
Кои от тях са най-много и кои най-малко?

Автомобил
Мотоциклет
Велосипед
Каруца

Проучване
Проучете с какви превозни средства пътуват семействата на учениците от вашия
клас.
Пребройте и запишете отговорите.
Оформете ги в таблица.
Направете прогноза за развитието на транспорта в селището.
Обсъдете идеите.

Как ùе се придвижват õората след 20 години?
Какви ùе бъдат транспортните средства тогава?
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Цели
Обогатяване на представите за връзката между
местоположението на родното селище и транспортните средства, които се използват в него.
Задачи
– изброяване на транспортни средства, които се
използват в селища с различно местоположение
– разбиране на връзката между местоположението
и превозните средства, които се използват в родното
селище
– групиране на транспортни средства според местоположението на селището, в което се използват
– формиране на умение за извършване на проучване в група
– формиране на умение за оформяне на групови
продукти
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– групово проучване за превозните средства, които се използват в селището
– оформяне на карти за превозни средства
– тълкуване на данни по таблица
– оформяне на таблица в група
– обсъждане на идеи относно прогнозиране на
развитието на транспорта в селището
Работа с тетрадката – стр. 13
– изброяване на транспортни средства, рисуване
– определяне кои превозни средства се използват
в селища с различно местоположение
– обяснение на връзката между местоположението на едно селище и видовете транспортни средства,
които се използват в него
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)

Форми и методи за преподаване и учене
– групова беседа
– споделяне на впечатления и преживявания
– обсъждане по картини
– оформяне на групов проект
– дидактични игри

Учебна среда
– картини, изобразяващи транспортни средства в
различни селища
– играчки – транспортни средства
– оформяне на кът в класната стая с картите, изработени от децата

Учебно-методически ресурси

Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на резултатите от групирането
– на груповата работа
– на умението за оформяне и представяне на
собствен продукт

Работа с учебника – стр. 24 – 25
– изброяване на транспортни средства, които са
свързани с местоположението на едно селище (по
картини)

31

ДА ПРОУЧИМ ПРОФЕСИИТЕ В СЕЛИЩЕТО
Äà ïðîó÷èì ïðîôåñèèòå
â ñåëèùåòî
Õора с какви проôесии ùе интервþираø, ако си журналист?
Днес ще бъдеш изследовател на професиите в селището.
Ще изпълниш интересни задачи и ще научиш повече за
труда на хората.

Проучване
Направете план на проучването.
Обсъдете плана в групата.
Кои обекти ще посетите?
С кого ще направите интервю?
Формулирайте въпроси за
интервюто.
Оформете табло и представете
резултатите от проучването.

Проучване
Проучете какви са професиите
на хората според вида на
транспортните средства.
Запишете ги.
Направете табло с резултатите
от проучването.
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Какво ùе напиøеø за проôесиите в твоето селиùе, ако
си журналист? Използвай резултатите от проучването.
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Цели
Затвърдяване на знанията за професиите, които се
упражняват в родното селище.

– оформяне на резултати от проучването,
– Обсъждане не идеи за оформяне на журналистическа публикация по темата.

Задачи
– формиране на умение за извършване на групово
проучване
– формиране на умения за подготвяне и провеждане на интервю
– формиране на умения за оформяне и представяне на групов продукт
– формиране на умения за изказване на идеи и за
дискутиране в група
– обогатяване на представите за транспортните
средства в селището

Работа с тетрадката – стр. 14
– рисуване на резултатите от проучването
– оформяне на прогноза по темата, обосновка

Форми и методи за преподаване и учене
– групова беседа
– учене в група
– дискусия
– оформяне и презентиране на резултати от проучване
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 26 – 27
– прочит и обсъждане на стъпките, през които минава едно проучване,
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Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на хора с различни професии
– оформяне на кът в класната стая с оформените
от учениците продукти
Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– при споделянето на преживявания
– на процеса на груповата работа
– на резултатите от работата в група
– при оформянето на продуктите и тяхното представяне

НА УЛИЦАТА
Íà óëèöàòà
Кои правила за движение по улицата помниø от първи клас?
СТАРТ
Не играй на
уличното платно!
Пресичай само на
разрешените места!
Когато
светофарът
свети зелено,
можеш да
пресечеш
улицата.

Това е знак
за пешеходна
алея.

Преди да
пресечеш на
пешеходната
пътека, се
огледай наляво,
а после надясно.

Правила:
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Това е знак,
че алеята е за
велосипедисти.

Пешеходците
се движат
само по
тротоара.

Внимавай за
опасности при
пресичане на
улицата.

На това място
преминава влак.
Пресичането е
разрешено, когато
бариерата е вдигната.

ÔИНАЛ
Играят 3/4 ученици.
Необходими са пионки или
камъчета с различни цветове.
Всеки хвърля зарче.

Играта започва този, който хвърли най-голямото
число. Той поставя пионката си на СТАРТ.
Този, който стъпи на цветно кръгче, чете текста и
обяснява ситуацията, нарисувана на картината.

Цели
Обогатяване на представите на учениците за поведението на участниците в уличното движение в различни ситуации.
Задачи
– формулиране на правила за безопасно движение
по улиците
– тълкуване на поведението на участниците в
уличното движение в различни ситуации
Форми и методи за преподаване и учене
– обсъждане на ситуации
– формулиране на правила
– ролеви игри
– дидактични игри
Учебно-методически ресурси

Цветните кръгчета означават:
• червено – 2 хода назад
• зелено – 2 хода напред.
Печели този, който пръв стигне ФИНАЛ.

Какви нови правила за
движение по улицата
научи?
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Работа с тетрадката – стр. 15
– тълкуване на поведението на участници в уличното движение в различни ситуации
– разпознаване и залепване на знаци за уличното
движение на подходящите места, обсъждане
Работа с електронния учебник
Учебна среда
– картини на пътни знаци
– картини, изобразяващи различни ситуации от
уличното движение
Оценяване
– на резултатите от груповата дискусия
– на умението за тълкуване на ситуации
– на умението за формулиране на правила

Работа с учебника – стр. 28 – 29
– игра от типа „Не се сърди човече“
– тълкуване на поведението (правилно или неправилно) на участниците в уличното движение в различни ситуации
– формулиране на правила, аргументиране
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ПРИРОДА
Ïðèðîäà

Направете в класа километрична картина на тема ПРИРОДА.

За какво се досеùаø, когато чуеø думата „природа“?
Природата е красива. Съществува жива и нежива природа. Те са свързани
помежду си. Разгледай снимките и изброй обекти, които се отнасят към живата и
към неживата природа.

Нека всеки нарисува картина, в която
има елемент на живата или на неживата
природа.

Природа

Нежива
природа

Поставете рисунките една до друга и
ще получите километрична картина.

Жива
природа

Човекът е част от природата.
Човекът зависи от природата.

Човекът влияе върху природата.
Разгледай километричната картина на учениците от 2г клас.
Открий в нея елементи на живата и на неживата природа.

Наблþдавай природата. Запиøи какви обекти от живата и
от неживата природа си виждал.
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Цели
Обогатяване на представите на учениците за елементите на живата и на неживата природа и за връзката между тях.

Работа с тетрадката – стр. 16
– попълване на мисловна карта, записване, групиране на елементи на живата и неживата природа
– определяне на правилни твърдения

Задачи
– назоваване на елементи на живата и на неживата
природа
– даване на примери за връзки между живата и неживата природа

Работа с електронния учебник (електронни ресурси)

Форми и методи за преподаване и учене
– наблюдаване на обекти на живата и неживата
природа в двора на училището
– беседа за елементите на живата и неживата природа
– споделяне на впечатления от наблюдения
– обсъждане на връзката между живата и неживата природа
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 32 – 33
–разпознаване (по картини) и назоваване на елементи на живата и неживата природа, обсъждане на
връзката между тях
– рисуване на елементи на природата
– оформяне на километрична картина
– обсъждане
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Учебна среда
– картини, които представят елементи на живата и
на неживата природа
– детски рисунки
– картини, които показват връзката между човека
и природата
Оценяване
– на резултатите от беседата
– на собствения детски продукт
– на резултатите от груповата дискусия
– на умението за презентиране на идеите, отразени в собствените продукти

КАЛЕНДАР
Êàëåíäàð

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

АПРИЛ

Н П В С Ч П С

Н П В С Ч П С

Н П В С Ч П С

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

МАЙ

Какви календари си виждал? Опиøи ги.

МАРТ

Н П В С Ч П С
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ЮНИ

ЮЛИ

АВГУСТ

Н П В С Ч П С

Н П В С Ч
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Н П В С Ч П С

Н П В С Ч П С

1 2 3 4 5 6 7
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15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
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28 29 30 31

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

Н П В С Ч П С

Н П В С Ч П С

Н П В С Ч

П С

Н П В С Ч П С
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1
2 3 4 5 6 7 8
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6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Това е важно!
Календарът показва:
- как месеците се редуват през годината
- колко дни има всеки месец
- в кой ден от седмицата се пада всяка дата.

30 31

ВРЕМЕТО отминава – ден, ноù, седмица, месец, година.

Януари

Февруари

Март

Това е важно!
В едно денонощие има един ден и една нощ.

СЕДМИЦА
Понеделник

Бб

Ll

12

АаВ

Жж

Вторник

в

3

WKw

k

Сряда

Четвъртък

5

Бб
Нн

Щщ Оо

АаВ

Жж

в

Петък

12

3

Събота

Неделя

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември
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Това е важно!
Една седмица има 7
денонощия.

Запомни как се редуват дните
на седмицата.

Една година има 12 месеца,
365/6 дни. Месеците имат
различна продължителност.

Запомни как се редуват
месеците през годината.
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Цели
Ориентиране на учениците по календара в дните
на седмицата и месеците на годината.
Задачи
– изброяване и подреждане на дните на седмицата
– определяне на продължителността на едно денонощие
– Назоваване и подреждане на месеците в тяхната
последователност през годината
– ориентиране на учениците във времето по календара
Форми и методи за преподаване и учене
– беседа
– подреждане на дните на седмицата в тяхната последователност – дидактични игри
– определяне на продължителността на едно денонощие
– подреждане на месеците в тяхната последователност през годината – дидактични игри
– демонстрация на нагледни средства
– дискусия
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 34 – 35
– назоваване на дните на седмицата, определяне на
заниманията на ученика (по картини) през отделните
дни на седмицата въз основа на нарисувано Лепорело

Според теб за какво оùе служи календарът?
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– прочитане на значението на понятието „денонощие“
– прочитане на любопитна информация
– ориентиране по календара, определяне на последователността на месеците през годината (по картини)
– описване (по картини) на типични за сезона промени в природата или детски игри
Работа с тетрадката – стр. 17
– подреждане на месеците в тяхната последователност през годината
– записване на броя на дните през различните месеци
– откриване на дати в календара, определяне на
деня от седмицата
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на календари
– картини на програми за седмицата на ученика
– календари, изработени от учениците
Оценяване
– на резултатите от груповата беседа
– на умението да се подредят дните на седмицата
и месеците през годината в тяхната последователност
– при споделяне на преживяванията на учениците
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СЕЗОНИ
Ñåçîíè
Как се наричат четирите сезона?
Как се редуват те през годината?
Есен
Времето става студено, а
дните по-къси. Листата на
дърветата стават пъстри
и започват да падат. Зреят
много плодове.

ВРЕМЕТО отминава – есен, зима, пролет, лято.

Зима
Времето е студено. Вали сняг.
Дните са къси, а нощите дълги.
Клоните на дърветата и храстите
са голи. Зелени остават само
вечнозелените растения.

Наблюдавай и открий
през кой сезон денят е
най-дълъг и най-къс.

Това е важно!
Листопад – листата
падат от дърветата и
храстите през есента.
Продължителността на
дните е различна през
сезоните.

Лято
Времето става горещо.
Дните са дълги, а нощите
къси. По дърветата и
храстите зреят плодове.
По поляните цъфтят много
тревисти растения.
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Цели
Обогатяване на представите на учениците за промените, които настъпват в природата през различните сезони.
Задачи
– развитие на умението да се откриват типични за
дадено природно явление признаци
– развитие на умението за откриване на последователността на сезоните в календара
– свързване на промените във времето с промени
в развитието на растенията и в поведението на животните през различните сезони
– ориентиране в продължителността на денонощието през сезоните по изгрева и залеза на слънцето
– развитие на интереса към промените в природата
– възпитаване на уважение към природата
Форми и методи за преподаване и учене
– описание
– беседа
– споделяне на преживявания
– демонстрация на картини и природни материали
– сравняване на промени, които настъпват през
сезоните
– дидактични игри
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 36 – 37 и Приложение 1 – ИГРА „СЕЗОНИ“
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Разбери кога изгрява и
кога залязва слънцето.
За да научиш
какво е поведението
на животните през
различните сезони, виж
играта в Приложение 1
на стр. 76 – 77.

Пролет
Времето се затопля. Дните стават
по-дълги. Дърветата и храстите се
разлистват, започват да цъфтят.
Разцъфват и цветя.

Какво ùе се случи в природата,
ако имаøе само един сезон?
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– подреждане на сезоните в тяхната последователност през годината
– прочит, описване на промени, които настъпват
през годината през четирите годишни времена
– прочит на любопитна информация
– дидактична игра
– мисловен експеримент
Работа с тетрадката – стр. 18 – 19
– оцветяване на скрита картина, описване на живота на скритото животно през зимата
– редактиране на текст, избор на подходящи думи
– откриване на правилни твърдения
– графична дидактична игра
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини, изобразяващи природата през всички
сезони
– дидактични игри
– пейзажи
– природни материали
Оценяване
– на резултати от груповата дискусия
– при споделяне на преживяванията на децата
– при представянето на резултатите от самостоятелната работа

ДЪРВО ЛИ Е ТОВА?
Äúðâî ëè å òîâà?
Какво помниø за дърветата, õрастите и тревистите растения?
По какво се различават те?
Навсякъде около нас се срещат
разнообразни растения – дървета,
храсти, тревисти растения.

Наблюдавай различават ли се по
височина стъблата на дърветата,
храстите и тревистите растения.

Това са растения, които можеш да наблюдаваш в твоето родно селище.

върба

Дървото има:
– силно развити корени
– високо и дебело стъбло, покрито с кора
– здрави клони, които образуват корона.
Дървото живее дълго.
Храстът има:
– по-слабо развити корени
– много стъбла, които се разклоняват от
основата.
Храстът живее дълго.
Тревистото растение има:
– по-плитки корени
– меко и гъвкаво стъбло.
Животът му е по-кратък.

бор

бреза

Това е важно!
Според формата на листата
си растенията могат да бъдат
широколистни и иглолистни.

дрян

коприва

боровинка

горски здравец

Проучване
Какви дървета, храсти и тревисти
растения има в близкия парк или двор?

шипка

незабравка
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Цели
Обогатяване на представите на учениците относно групирането на растенията на дървета, храсти и
тревисти растения, на иглолистни и широколистни
растения.
Задачи
– формиране на умението за разграничаване и групиране на растенията на дървета, храсти и тревисти
растения
– формиране на умението за разграничаване и групиране на растенията на иглолистни и широколистни
– формирането на умението за разпознаване на
растения от изучаваните групи
Форми и методи за преподаване и учене
– споделяне на впечатления
– наблюдение
– демонстрация
– сравняване на обекти
– групиране на обекти
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 38 – 39
– описване и разграничаване на дървета, храсти и
тревисти растения (по картини)
– назоваване на видове растения
– прочит на информация за групите растения
– групиране (по картини) на растения на иглолистни и широколистни

Какво ново научи за дърветата, õрастите и тревистите растения?
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Работа с тетрадката – стр. 20
– сравняване, записване на прилики и разлики
между листата на иглолистните и на широколистните
растения
– оформяне на отпечатък от кора на дърво, сравняване на отпечатъците, оформяне на природен кът
– назоваване на растения, дописване н имената им
– групиране на растения
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на дървета, храсти и тревисти растения
– картини на иглолистни и широколистни растения
– оформяне на природен кът с отпечатъците, направени от учениците
Оценяване
– на резултати при споделяне на впечатленията от
извършени наблюдения
– на умението за сравняване и групиране на природни обекти
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РАСТЕНИЯТА СА РАЗНООБРАЗНИ
Ðàñòåíèÿòà ñà ðàçíîîáðàçíè

В градините хората отглеждат различни растения. Някои от градинските
растения се използват за храна, а други създават красота около нас.

Помисли къде си наблþдавал разнообразни растения?
На полето хората засяват и отглеждат растения, които използват за храна или за да
извличат от тях различни вещества. Върху една и съща земя година след година се
засяват различни селскостопански растения.

царевица

слънчоглед

череша

лук

карамфил

слива

зеле

нарцис

пшеница
В своите домове хората отглеждат разнообразни стайни растения.

Това е важно!
В природата има много диворастящи растения.
Хората не полагат грижи за тях.

Преди много години повечето от
селскостопанските растения са
били диворастящи.
Лайката е лечебно растение.
Лечебните растения наричаме
билки.

роза
метличина

коприва

циклама

мушкато

лайка

Какви растения познаваø? Къде растат те?
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Цели
Разграничаване на диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения.
Задачи
– описване и назоваване (по картини) на диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения
– групиране на растенията
Форми и методи за преподаване и учене
– описване и назоваване на растения
– разпознаване (по картини ) на растения
– назоваване и разпознаване на билки
– групиране на диворастящи, селскостопански,
градински и стайни растения
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 40 – 41
– прочит на текст за диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения
– разпознаване (по картини) и назоваване на растения от изброените четири групи
– назоваване и разпознаване (по картини) на някои билки
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Работа с тетрадката – стр. 21
– залепване на картини от приложението,
– попълване на кръстословица, назоваване и разпознаване (по картини) на растения.
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения
– кръстословици
– картини на билки
Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на резултатите от разпознаването и назоваването на растенията
– на резултатите от групирането

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА РАСТЕНИЯ
Бъди изследовател!

Èçñëåäîâàòåëè íà ðàñòåíèÿ
Отглеждаø ли растения у дома? Знаеø ли как се казват те?

Бъдете изследователи!
2. Отгледай и се радвай на цветята.

Оформете със съучениците си проект на тема „Любими растения”.
Направете опити.
Отгледайте растения.

Решете какви стъпки ще следвате.

2. Задавайте въпроси.
Общувайте с другите.
Какво знаете?
Измислете идея.
Споделете я в групата предварително.
Какво още трябва да научите?

4. Изпълнение.

4. Грижи се за слънчогледа.

5. Представяне.

см

Представете резултатите пред публика.
Оформете изложба.
Направете природен кът или градина.
Организирайте базар.

Споделете идеята в групата.
Начертайте модел.
Решете какви дейности ще
извършите.

7

5. Набери и изсуши билки.

6
5
4

6. Грижи се за мушкатото у дома.

3
2

6. Обсъждане.
3. План.

3. Отгледай домат.

Следвайте плана.
Извършете планираните дейности.
Опишете резултатите.
Нужно ли е още нещо?
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Цели
Обогатяване представите на учениците за диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения и за тяхното развитие.
Задачи
– обогатяване представите на учениците за някои
видове диворастящи, селскостопански, градински и
стайни растения
– придобиване на умения за грижи за растения
(селскостопански, билки, градинския стайни)
– обогатяване на представите на учениците за развитието на растенията
– развитие на елементарни изследователски умения
Форми и методи за преподаване и учене
– инструктаж, формулиране на правила за провеждане на проучване
– отглеждане на растения
– полагане на грижи за растения
– отразяване на резултатите от проучването
– презентиране на резултатите
– дискусия
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 42 – 43
– запознаване с инструктажа за предстоящата изследователска работа

7. Наблюдавай и измервай всяка седмица колко са
пораснали различните растения.

1

Споделете опит.
Обсъдете в класа резултатите от
работата.
Обмислете как можете да
организирате работата си при
следващ проект.

ода ат лед
Яг Дом ънчог
Сл

Зю
м
М бюл
ащ
ерк
седм а
иц
а

1. Оôормете и запиøете
задачата.

1. Засади и отгледай ягоди.

Направи схеми и сравни резултатите.

Какво ùе се случи, ако всички растения на Земята
изглеждат по един и съùи начин?
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– обсъждане на изследователските дейности (по
картини)
– дискусия по мисловен експеримент
Работа с тетрадката – стр. 21
– Записване (в таблица) на имената на отглежданите от учениците растения,
– Измерване и отразяване на данните за растежа
на отглежданите растения.
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения
– таблици
– графики
Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на резултатите от изследователската работа
– на оформянето на груповия продукт
– на работата в екип
– на презентирането на изработената схема
– на оформянето на кът с резултатите в класа
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ДИВИ И ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
ДИВИ ÆИВОТНИ

Äèâè è äîìàøíè æèâîòíè

Освен домашни животни в градовете и селата живеят и животни, за които хората не
полагат грижи.

Какви домаøни и диви животни си виждал? Къде?
ДОМАØНИ ÆИВОТНИ
Хората отглеждат различни животни. В домовете им живеят домашните любимци, а
в стопанския двор – селскостопанските животни.

В зоологическата градина можеш да видиш много диви животни, които не се срещат
в нашата страна. Кои от нарисуваните диви животни си виждал?

Как да намерим информация за животни в енциклопедиите?
СЪДЪРЖАНИЕ
КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ
ТАЗИ КНИГА

5

СВЕТЪТ НА
ЖИВОТНИТЕ:

8

ПОВЕДЕНИЕ

9

МЕСТООБИТАНИЕ

20

ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ
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ВИДОВЕ ЖИВОТНИ:

50

БОЗАЙНИЦИ

52

ГРИЗАЧИ

76

ПТИЦИ

81

ВЛЕЧУГИ

93

ЗЕМНОВОДНИ

102

РИБИ

123

БЕЗГРЪБНАЧНИ

146

НАСЕКОМИ

160

АЗБУЧНИК

171

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ

ГРИЗАЧИ

ЕЛЕН

In sem justo, commodo ut,
suscipit at, pharetra vitae,
orci. Duis sapien nunc,
commodo et, interdum
suscipit, sollicitudin et,
dolor. Pellentesque
habitant morbi tristique
senectus et netus et
malesuada fames ac turpis
egestas. Aliquam id dolor.
Class aptent taciti sociosqu

In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Duis sapien nunc, commodo
et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam id dolor. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Mauris dictum
facilisis augue. Fusce tellus. Pellentesque arcu.

In sem justo,
commodo ut,
suscipit at,
pharetra vitae,
orci. Duis sapien
nunc, commodo
et, interdum
suscipit,
sollicitudin et,
dolor.
Pellentesque

ПТИЦИ
In sem justo, commodo ut,
suscipit at, pharetra vitae,
orci. Duis sapien nunc,
commodo et, interdum
suscipit, sollicitudin et,

БЕЗГРЪБНАЧНИ
НАСЕКОМИ
ЛИСИЦА

ВЛЕЧУГИ

50

Отглеждат ли се селскостопански животни в селището, в което живеете?
Проучете какви.
Заедно със съучениците си оформете резултатите в таблица.

ДИВИ ЖИВОТНИ

РИБИ

БОЗАЙНИЦИ
In sem justo, commodo ut,
suscipit at, pharetra vitae, orci.
Duis sapien nunc, commodo et,
interdum suscipit, sollicitudin
et, dolor. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis
egestas. Aliquam id dolor. Class

In sem justo, commodo ut, suscipit at,
pharetra vitae, orci. Duis sapien nunc,
commodo et, interdum suscipit,
sollicitudin et, dolor. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas.
Aliquam id dolor. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia

In sem justo, commodo ut,
suscipit at, pharetra vitae, orci.
Duis sapien nunc, commodo et,
interdum suscipit, sollicitudin
et, dolor. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis
egestas. Aliquam id dolor. Class
aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Mauris
dictum facilisis augue. Fusce
tellus. Pellentesque arcu.

In sem justo, commodo ut,
suscipit at, pharetra vitae, orci.
Duis sapien nunc, commodo et,
interdum suscipit, sollicitudin et,
dolor. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus
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In sem justo, commodo ut,
suscipit at, pharetra vitae, orci.
Duis sapien nunc, commodo et,
interdum suscipit, sollicitudin
et, dolor. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis
egestas. Aliquam id dolor. Class
aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Mauris
dictum facilisis augue. Fusce
tellus. Pellentesque arcu.
Maecenas fermentum, sem in
pharetra pellentesque, velit
turpis volutpat ante, in pharetra
metus odio a lectus. Sed elit
dui, pellentesque a, faucibus
vel, interdum nec, diam. Mauris
dolor felis, sagittis at, luctus
sed, aliquam non, tellus. Etiam
ligula pede, sagittis quis,
interdum ultricies, scelerisque
eu, urna. Nullam at arcu a est
sollicitudin euismod. Praesent
dapibus. Duis bibendum, lectus
ut viverra rhoncus, dolor nunc
faucibus libero, eget facilisis
enim ipsum id lacus. Nam sed
tellus id magna elementum
tincidunt.

АЗБУЧНИК

ВЪЛК
In sem justo, commodo ut,
suscipit at, pharetra vitae, orci.
Duis sapien nunc, commodo et,
interdum suscipit, sollicitudin
et, dolor. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis
egestas. Aliquam id dolor. Class
aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos. Mauris
dictum facilisis augue. Fusce
tellus. Pellentesque arcu.

А
In sem justo
ommodo ut
suscipit
pharetra
sapien
interdum
suscipit
ellentesque
habitant morbi
tristique
senectus
mes ac turpis
conubia nostra
per inceptos
hymenaeos
ictum facilisis
ellentesque arcu
aecenas fermentum
pharetra
pellentesque
volutpat ante,
etus odi
pellentesque
interdum ne
dolor felis
sed, aliquam non
interdum ultricies
sollicitudin e
dapibus
uis bibendum
ectus ut viverra
rhoncus
nunc faucibus libero
ipsum id lacus
am sed tellus
id magna
elementum
tincidunt

МЕЧКА
In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Duis sapien nunc, commodo et,
interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam id dolor. Class aptent taciti sociosqu ad
litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Mauris dictum facilisis augue.
Fusce tellus. Pellentesque arcu. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit
turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Sed elit dui, pellentesque a, fauc
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In sem justo
ommodo ut
suscipit
pharetra
sapien
interdum
suscipit
ellentesque
habitant morbi
tristique
senectus
mes ac turpis
conubia nostra
per inceptos
hymenaeos
ictum facilisis
ellentesque arcu
aecenas fermentum
pharetra
pellentesque
volutpat ante,
etus odi
pellentesque
interdum ne
dolor felis
sed, aliquam non
interdum ultricies
sollicitudin e
dapibus
uis bibendum
ectus ut viverra
rhoncus
nunc faucibus libero
ipsum id lacus
am sed tellus
id magna
elementum
tincidunt
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In sem justo
ommodo ut
suscipit
pharetra
sapien
interdum
suscipit
ellentesque
habitant morbi
tristique
senectus
mes ac turpis
conubia nostra
per inceptos
hymenaeos
ictum facilisis
ellentesque arcu
aecenas fermentum
pharetra

12
6
45
79
56
23
6
88
42
11
98
34
67
23
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7
90
123
41

Б
In sem justo
ommodo ut
suscipit
pharetra
sapien
interdum
suscipit
ellentesque
habitant morbi
tristique
senectus
mes ac turpis
conubia nostra
per inceptos
hymenaeos
ictum facilisis
ellentesque arcu
aecenas fermentum
pharetra
pellentesque
volutpat ante,
etus odi
pellentesque
interdum ne
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In sem justo
ommodo ut
suscipit
pharetra
sapien
interdum
suscipit
ellentesque
habitant morbi
tristique
senectus
mes ac turpis
conubia nostra
per inceptos
hymenaeos
ictum facilisis
ellentesque arcu
aecenas fermentum
pharetra
pellentesque
volutpat ante,
etus odi
pellentesque
interdum ne
dolor felis
sed, aliquam non
interdum ultricies
sollicitudin e
dapibus
uis bibendum
ectus ut viverra
rhoncus
nunc faucibus libero
ipsum id lacus
am sed tellus
id magna
elementum
tincidunt
rhoncus
nunc faucibus libero
ipsum id lacus
am sed tellus
id magna
elementum
tincidunt
rhoncus
nunc faucibus libero
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Оформете в класа
библиотека от енциклопедии.

Кое е най-лþбопитното животно, за което си чувал? Какво знаеø за него?

45

44

Цели
Разграничаване на животните на диви и домашни.
Задачи
– назоваване и разпознаване (по картини) на
диви и домашни животни
– групиране на животните на диви и домашни
– формиране на умение за търсене на информация за животни в енциклопедии
Форми и методи за преподаване и учене
– споделяне на преживявания по темата
– демонстрация на картини
– групиране на животни
– дидактични игри
– инструктаж
– групово проучване
– работа с информационни източници
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 44 – 45
– изброяване, разпознаване (по картини) и назоваване на домашни животни
– проучване в група, отразяване на резултатите в
таблица
– разпознаване (по картини) и назоваване на животни, които живеят на свобода в местната природа и
на животни, които можем да видим в зоопарка
– разчитане на картинни указания за работа с енциклопедии

40

Работа с тетрадката – стр. 23, 24
– изрязване и залепване на картини от приложението, групиране на животни – домашни любимци и
селскостопански животни
– записване на имена на селскостопански животни, които се отглеждат в селището
– дискусия, прогнозиране на възможностите за
развитието на животновъдството р района
– групиране на животни, изрязване и залепване на
картини от приложението
– записване на имената на наблюдавани в близкото обкръжение животни
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на диви и домашни животни
– картини от енциклопедии
– детски енциклопедии
– оформяне на класна библиотека
Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на резултатите от групирането на животни
– на работата в група,
– на оформлението на тематичен кът с енциклопедии в класната стая

ГРИЖИ ЗА РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ
Ãðèæè çà ðàñòåíèÿòà è æèâîòíèòå

Какви продукти получават хората от селскостопанските растения и животни?

Има ли растение или животно, за което се грижиø?
Хората полагат грижи за растенията и животните, които отглеждат.
Разгледай рисунките. Опиши грижите на стопаните.

Семействата на децата от 2г клас отглеждат
следните растения и животни.

46

Цели
Разбиране на връзката между грижите, които човек полага за домашните любимци и за селскостопанските растения и животни и ползата от тях.
Задачи
– изброяване на дейности, чрез които хората полагат грижи за растенията и животните
– обясняване на причините за полагане на грижи
за селскостопанските растения и животни
Форми и методи за преподаване и учене
– споделяне на преживявания по темата
– демонстрация
– описване (по картини) на дейности за полагане
на грижи за растенията и животните
– обяснение, търсене на зависимости
– изработване на мисловна карта за продуктите,
които хората получават от отделни селскостопански
животни
– дидактични игри
– дискусия
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 46 – 47
– наблюдаване на картини, описване на грижи,
които хората полагат за растенията и животните
– изброяване на продукти (по картини), които получаваме от селскостопански растения и животни

Растения

Брой

Домати

7

Слънчоглед

2

Царевица

5

Животни

Брой

Куче

6

Котка

8

Кокошка

7

Коза

4

Помислете. Обсъдете
в класа защо хората
отглеждат селскостопански
растения и животни.
Какво знаете?
Направете извод.

Какво ùе стане, ако
õората престанат да
се грижат за различни
растения и животни?
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– разчитане на данни от таблица
– обсъждане на причините, поради които хората
се грижат за селскостопански растения и животни
– обсъждане на мисловен експеримент
Работа с тетрадката – стр. 25
– записване на имената на продукти, които получаваме от селскостопански растения,
– записване на имената на продукти, които получаваме от изобразени на картините селскостопански
животни,
– записване на причини, поради които хората полагат грижи за селскостопанските растения и животни.
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на селскостопански животни и растения
– картини на продукти, които хората получават
от селскостопанските растения и животни
– таблици
Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на обясняването на причините, поради които хората се грижат за селскостопански растения и животни
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ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА
Ïðèÿòåëè íà ïðèðîäàòà
Какво според теб означава да си приятел на природата?
Приятелите на природата се грижат за нея всеки ден и навсякъде!
Бъди и ти приятел на природата!

В града и на село
• Изхвърляй по-малко отпадъци.
• От растителните отпадъци можем да
получим тор.
• Купувай стоки с опаковки, които могат
да се използват отново.
• Пазарувай с торба от плат или с кошница.
• Засади растения.
• Грижи се за растенията и животните.
• Създай красота около себе си.
• Пази природата от пожар.
• Не замърсявай.

У дома и в училище
•
•
•
•
•
•
•
•

Купувай стоки, които се използват дълго.
Изписвай тетрадките до последния лист.
Разделяй отпадъците.
Пази чистота.
Поливай цветята.
Засади растения на балкона.
Нахрани домашния любимец.
Заведи кучето на разходка.

Организирайте СЪВЕТ НА КЛАСА.
Оформете табло в две части.
В лявата част запишете какви дейности бихте предложили, за да се
грижите за природата у дома и в училище.

Обсъдете кои дейности на хората замърсяват природата.
Какво бихте предложили, за да разрешите проблемите, свързани с
опазването на природата в селището?
Оформете вашите идеи в дясната част на таблото.
Представете постера пред класа.

Как учениците могат да бъдат приятели на природата?
Използвай идеи от календара в Приложение 2 на стр. 78.
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Цели
Разграничаване на природозащитни дейности на
хората от дейности с неблагоприятни последици върху околната среда.
Предлагане на дейности за подобряване състоянието на околната среда в града или в селото.
Задачи
– изброяване на дейности, които могат да подобрят
състоянието на околната среда в родното селище
– посочване на природолюбителски дейности, в
които могат да се включат самите деца
– разграничаване на природозащитни дейности от
дейности на човека, които вредят на околната среда
– формиране на умения за работа в група
– формиране на умения за дискутиране, за оформяне и презентиране на групов продукт
Форми и методи за преподаване и учене
– споделяне на преживявания по темата
– демонстрация
– планови игри
– дискусия, оформяне на идеи
– изработване на групово табло
– презентиране на групов продукт
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 50 – 51
– изброяване на дейности, които могат да допринесат за съхраняването на околната среда у дома и в
училище
– описване на дейности, чрез които учениците се
включват в опазването на околната среда в града или
в селото
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– организиране на „Съвет на класа“, обмисляне на
идеи за реализиране на груповата работа
– обсъждане на дейности на хората, които замърсяват природата
– изработване на табло; оформяне на кът „Приятели на природата“ в класната стая
– обсъждане по Природозащитен календар от
Приложението
Работа с тетрадката – стр. 26
– записване на думи, групиране на отпадъци (по
картини),
– обясняване на необходимостта от разделно събиране на отпадъци,
– обмисляне и записване на идеи какво можем да
изработим от отпадъчни материали.
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини, които показват дейности на човека за
опазване на околната среда
– картини, които показват дейности на човека,
които замърсяват или унищожават природата
– оформяне на кът на тема „Приятели на природата“
– табла, изработени от учениците
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

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
При земетресение:
• бързо напусни сградата
• не се качвай в асансьора
• навън стой далеч от сгради и
електропроводи.

Ïðèðîäíè áåäñòâèÿ
Знаеø ли кога казваме, че има природно бедствие?
Понякога природата се бунтува. Тогава тя причинява беди на хората.
Бурите могат да разрушат домовете
на хората, да унищожат реколтата.

При наводнение:
• остани спокоен, така лесно ще си
спомниш какво трябва да направиш
• качи се на високо място.

Земетресенията може да предизвикат
разрушения.

При пожар:
• постави кърпа пред устата и носа
• пълзи ниско под дима.

Наводненията в природата
причиняват много щети.

При буря:
• не заставай под дърво
• не се докосвай до метални предмети
• не се къпи на открито
• търси подслон.

Пожари има при горещо време, но
могат да бъдат причинени и от човека.

Колко ученици от 2в клас са съобщили за лошо време?
Буря
Градушка
Силен снеговалеж

Това е важно!
При природно бедствие търси
помощ от възрастните.
При опасност набери телефон 112.

Торнадо

Направете проучване в класа.
Имало ли е природно бедствие през
учебната година?
Колко ученици са съобщили за него?
Оформете таблица.

Заùо е необõодимо да се спазват определени правила
по време на природни бедствия?
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Цели
Изброяване на природни бедствия и на правила за
поведение при пожар, земетресение и наводнение.
Задачи
– назоваване (по картини) на природни бедствия
– формулиране на правила за поведение при природни бедствия
– формиране на умение за разчитане на данни от
таблица
Форми и методи за преподаване и учене
– беседа
– споделяне на впечатления
– назоваване (по картини) на природни бедствия
– дискусия, формулиране на правила за поведение
по време на природно бедствие
– проиграване на правила за реакции при бедствия
и аварии
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 52 – 53
– изброяване и назоваване (по картини) на природни бедствия
– разглеждане на картини, формулиране на правила за поведение по време на земетресение, наводнение, пожар или буря
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– разчитане на данни от таблица
– обясняване на необходимостта от спазване на
определени правила по време на природни бедствия
Работа с тетрадката – стр. 27
– разпознаване на наименованията на природните
бедствия,
– записване на правило за търсене на помощ о
време на бедствие,
– формулиране на правила за поведение при природно бедствие.
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини, изобразяващи природни бедствия
– картини, изобразяващи ситуации, свързани с поведението на хората по време на природни бедствия
Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на оформянето на правила за поведение
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ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ
Âíèìàíèå îïàñíîñò!
Припомни си опасни моменти, на които си бил свидетел в училиùе или
у дома. Разкажи за тяõ.

Това е важно!
Много е важно да познаваш предупредителните знаци, поставени от спасителите на плажа.
Не се къпи във воден басейн, до който няма спасител!
При зелено знаме
къпането е разрешено.

При жълто знаме се влиза във
водата с повишено внимание и не
се използват надуваеми предмети.

Червеното знаме
показва, че къпането
е забранено.

При пожар потърси възрастен. По възможност постави мокра кърпа пред устата и
носа. Запази спокойствие и следвай възрастния до изхода на сградата.
Какво бихте направили при опасен инцидент?
Формулирайте правила за поведение в различни ситуации.

Това е важно!
При опасност винаги търси помощ от възрастен!

Не поглъщай непознати вещества.
Може да са отровни.
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Внимавай по време на празници.
Не играй с предмети, които могат да се взривят.

Внимавай при използване на електрически уреди.

Цели
Изброяване на опасности, които крият играта с
огъня, с отровни и взривоопасни материали, с електрически ток, къпането в непознати водоеми.
Демонстриране как се постъпва в опасни за живота и здравето ситуации и към кого се обръща при
нужда.
Задачи
– изброяване на опасности, които могат да възникнат у дома или в училище
– формулиране на правила за поведение при опасности
– разбиране на необходимостта от спазване на определени правила при възникване на опасност
Форми и методи за преподаване и учене
– описване по картини
– споделяне на преживявания
– дискусия
– формулиране на правила
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 54 – 55
– описване на ситуации (по картини),
– формулиране на правила,
– дискусия.

44

Заùо е необõодимо да се спазват правила
за поведение при опасни ситуации?
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Работа с тетрадката – стр. 28
– оцветяване на рисунки,
– откриване на правилни твърдения.
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини, изобразяващи различни ситуации
– табло с правила за поведение при опасни ситуации
Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на резултатите от формулирането на правила
– на оформения продукт

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
×îâåøêîòî òÿëî
Какво знаеø за своето тяло? Кои са неговите части?
Човешкото тяло се състои от глава, торс и крайници (ръце и крака).
ГЛАВА

ТОРС

КРАЙНИЦИ

Това е важно!
Хората се различават по ръст,
тегло, цвят на кожата, на очите и на
косите, по формата на лицето. Те се
различават по пол – мъже и жени.

Това е важно!
Казвам се Борис.
На 9 години съм.
Висок съм 130 см.
Тежа 36 кг.

Спортът и игрите
са полезни за моето
здраве.
Важно е да се храня
редовно.

Това е важно!

За здравословен
начин на живот е
нужно да редуваме
учене, хранене, спорт,
игри и почивка.

Обясни какво означава „да живеем здравословно“.
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Цели
Назоваване на частите на човешкото тяло –
глава, торс, крайници.
Свързване на здравето със значението на движението и спорта.
Свързване на здравословния начин на живот с
редуването на учене, спорт и отдих.
Задачи
– описване на частите на собственото тяло
– обясняване на значението на спорта за здравето
на човека
– обясняване на значението на редуването на учене, хранене, спорт, игри и почивка за здравето на човека
Форми и методи за преподаване и учене
– беседа
– споделяне на преживявания
– описване на собственото тяло
– изброяване на спортове, които допринасят за
човешкото здраве
– изработване на Lapbook за значението на
спорта за здравето на ученика
– дискусия
Учебно-методически ресурси

59

– прочит на описание, направено от второкласник
– изброяване (по картини) на спортове, които допринасят за здравето на човека
– прочит на обобщения
– дискусия по поставен въпрос
Работа с тетрадката – стр. 29
– Записване на имената на частите на тялото,
– Извършване на описание по образец,
– Записване на имената на спортове, които развиват тялото..
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на частите на тялото на ученика
– картини, изобразяващи различни видове спорт
– Lapbook, изработен от всеки ученик за значението на спорта за здравето на ученика
Оценяване
– на резултати от обсъждането,
– на изработения Lapbook – оформяне и представяне.

Работа с учебника – стр. 58 – 59
– назоваване (по картини) части на човешкото
тяло
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НАШАТА ХРАНА
Íàøàòà õðàíà
Кои са лþбимите ти õрани?
Човек се нуждае от храна, за да бъде бодър и здрав. Растителните и животинските
храни съдържат много и разнообразни полезни вещества.
Преди ядене

Храните съдържат витамини. Например в лимоните и портокалите има витамин С.

Не забравяй!

След ядене

• Храни се редовно!
• Децата трябва да се
хранят 5 пъти на ден –
закуска, втора сутрешна
закуска, обяд, междинна
следобедна закуска, вечеря.

Растителни храни

Животински храни

• Всеки ден яж
разнообразни храни.
• Включвай растителни и
животински храни в своето
меню.

Това е важно!
ВНИМАНИЕ!
• Използвай по-малко мазнини!
• Зъбите се развалят от много сладкиши.
• Не преяждай!

• Алкохолът е вреден за здравето.
• Някои лекарства изглеждат като
бонбони – внимавай, не ги обърквай!
Чети надписите и не вземай сам
лекарства!
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Цели
Свързване на здравословния начин на живот с
разнообразното хранене.
Разграничаване видовете храни по произход –
растителни и животински.
Задачи
– назоваване на растителни и животински храни
– групиране на растителни и животински храни
– разбиране на необходимостта от разнообразно хранене за здравето на човека
Форми и методи за преподаване и учене
– назоваване на храни с различен произход
– беседа, споделяне на впечатления
– дидактични игри – групиране на храни според
техния произход
– формулиране на правила за здравословно хранене
– дискусия
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 60 – 61
– посочване (по картини) и назоваване на храни
според техния произход
– групиране на растителни и животински храни
– прочит на правила за здравословно хранене
– обсъждане на необходимостта от приемането на
разнообразни храни
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Това е важно!

В различните храни има различни
полезни вещества.

Разнообразното хранене е
важно за здравето на човека.

Обясни заùо е необõодимо да се приемат разнообразни õрани.
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Работа с тетрадката – стр. 30
– записване на имената на храни в таблица, групиране според техния произход
– записване на продукти от обедно меню, обсъждане
– създаване на плодова салата заедно със съучениците, обсъждане
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на храни
– картини, които описват ситуации, свързани със
здравословно хранене
– рецепти на салати
Оценяване
– на резултати от обсъждането
– на умението за формулиране на правила
– на направената салата

СЕТИВНИ ОРГАНИ
Ñåòèâíè îðãàíè

Бъди изследовател на сетивата.
Изпълни задачите от стр. 57.

Знаеø ли кои са сетивните органи?

Разкажи за резултатие от тях.

Очите, носът, ушите, езикът и кожата са нашите сетивни органи.

С очите виждаме
различни предмети,
разпознаваме цветове.

С носа дишаме.
С него усещаме
различни миризми.

С ушите чуваме
различни звуци –
приятни и неприятни.

С кожата усещаме
топлина и студ,
милувка и болка.
Тя пази тялото от
студ и изсушаване,
нараняване и микроби.

С езика усещаме
вкус – сладко, солено,
кисело и горчиво.
Той определя дали
храната е топла, или
студена.

Обсъдете как можем
да предпазим
сетивните си органи.
Слънчевите очила
предпазват от силната
светлина.
При силен шум
можем да използваме
тапи за уши.
При студено време
предпазваме ръцете
си с ръкавици.
Кремът против
изгаряне предпазва
кожата ни от жаркото
слънце.

Силното слънце
и ослепителната
светлина са вредни
за очите.

Когато имаме
хрема, ние не
можем да усещаме
миризми.

Шумът е вреден за
здравето. Силните
звуци могат да
увредят слуха.

Силното слънце и
студът нараняват
кожата.

Пази езика от горещи
храни!

Заùо е необõодимо
да предпазваме
сетивните си органи?
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Цели
Посочване на сетивните органи на човека.
Разбиране на тяхното предназначение.
Изброяване на хигиенни правила за опазването им.
Задачи
– назоваване на сетивните органи
– обясняване (въз основа на практически примери) на тяхното предназначение
– изброяване на правила за предпазването на сетивните органи
Форми и методи за преподаване и учене
– практически дейности – опити със сетивата
– назоваване на сетивни органи
– обясняване на значението на сетивните органи
– формулиране на правила
– дискусия
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 62, 63 и задачите от
стр. 57
– прочитане на опитни постановки, извършване на
опити (стр. 57),
– прочитане на значението на сетивните органи и
опасности, които могат да доведат до тяхното увреждане
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– обсъждане по картини
– формулиране на идеи за предпазване на сетивните органи от увреждане
– дискусия
Работа с тетрадката – стр. 31
– допълване на текст с празноти
– прочит на любопитни факти
– прочит на опитни постановки, извършване на
опити
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини за сетивни органи
– картини, изобразяващи опитни постановки
Оценяване
– на практическите дейности
– на резултатите от дискусията
– на резултатите от формулирането на правила
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НАШАТА РОДИНА
Íàøàòà ðîäèíà

На 3 март празнуваме Освобождението на България. Тогава честваме националния
празник на страната. На този ден хората поднасят цветя пред паметници, посветени
на героите. Организира се тържествена заря.

Как се нарича наøата родина?
Република България е родина на всички български граждани.
Хората в страната живеят, трудят се и празнуват заедно.

България е много красива.
Българите обичат своето
отечество.

Помисли!

Проучване

Как ще се включиш
в организирането
и честването на
националния празник?

Разкажи какви
красиви места в
България си посетил.

Направи проучване има ли паметници,
посветени на Освобождението на България,
в селището, в което живееш.
Потърси информация за тях.

Това е важно!
Гербът, знамето и химнът са символи на Република България.

Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта õубост,
твойта прелест,
аõ, те нямат край.
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Цели
Описване на Република България като отечество
на всички български граждани.
Свързване на националния празник на България с
историческото събитие, което то определя.
Разпознаване на герба на Република България
като национален символ.
Даване на примери за проява на почит и уважение
към българските национални герои и историческите
паметници.
Задачи
– описване на Република България като отечество
на всички български граждани
– описване на красотите на родината
– свързване на националния празник на България
(3 март) с историческото събитие, което то определя
– разпознаване на герба, знамето и химна на Република България като национални символи
– даване на примери за проява на почит и уважение към българските национални герои и историческите паметници и за честване на националния празник в родното селище
Форми и методи за преподаване и учене
– демонстриране на картини
– изброяване и разпознаване на национални символи
– споделяне на преживявания, свързани с празника
– проучване на паметници в родното селище, посветени на Освобождението на България
– дискусия
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 66 – 67
– назоваване на името на нашето отечество
– разказване (по картини и по преживявания) за
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Това е важно!
Има паметници,
посветени на герои.
Има и паметници,
посветени на важни
събития.

Как чествате националния празник в населеното
място, в което живееø?
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красиви места и посетени от учениците забележителности в страната
– разпознаване (по картини) на националните символи
– прочит на текст за националния празник на страната и за историческото събитие, с което е свързан той
– обсъждане на идеи за участието на учениците в
честването на празника
– извършване на проучване за наличието на паметници, посветени на Освобождението на България
в родното селище
– споделяне на впечатления за честването на националния празник в родното селище
Работа с тетрадката – стр. 32
– записване на проучена информация за един паметник от родното селище, посветен на Освобождението на България
– обсъждане и записване на значението на паметниците и причините, поради които хората ги създават
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на забележителности на България, картички, любителски снимки
– снимки на националните символи
– снимки от честването на националния празник в
страната
– снимки на паметници
Оценяване
– на резултатите от дискусията
– на резултатите от проучването
– на оформянето и представянето на резултатите
от проучването

МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ НА МОЯ РОДЕН КРАЙ
Ìèíàëî è íàñòîÿùå
íà ìîÿ ðîäåí êðàé

ВРЕМЕТО отминава – минало, настояùе, бъдеùе.

Сеùаø ли се за сграда от миналото, която си виждал в твоето родно селиùе?
Всяко селище има свое минало. То се развива и променя в настоящето.
Днес ще бъдеш изследовател на твоето родно селище. Ще откриеш следи от
миналото, ще потърсиш промените в него.

Табелките дават
информация и ни
насочват.

Проучване
Потърсете табели по сградите в квартала.
Открийте кои известни личности от миналото и
настоящето са живели или живеят във вашия квартал?

Проучване
Проучете миналото и настоящето на родния край.
Запишете имената на обекти, които ще проучите.
Обсъдете какво знаете за тях.
Посетете библиотека.
Направете интервю.
Направете снимки и рисунки.
Оформете плакат.
Представете плаката.
Разкажете какво ново научихте.

Проучване
Проучете какви имена носят улиците в
квартала на вашето училище.

Попитайте родителите си.
Потърсете информация в интернет.
Направете книга с имената на улиците
Какво означават имената, които записахте?

Паметниците разказват
за делото на героите,
за различни събития от
миналото.

Открийте паметници в родния край или селище.
Проучете каква е тяхната история.

Името на улицата разказва.
На тази улица някога е живял българският
писател Иван Вазов. Днес неговата къща е
музей.

Обясни заùо е необõодимо да познаваø миналото на своя роден край.
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Цели
Даване на примери за прояви на почит и уважение
към българските национални герои и историческите
паметници.
Свързване на промени в живота на хората с миналото или с настоящото развитие на родното селище.
Задачи
– проучване на белези от миналото на родното селище
– описване на паметници в родното селище, посветени на герои и на събития от миналото, проучване
на историята им
– разбиране на значението от проявата на уважение към героите от миналото
– ориентиране във времето
Форми и методи за преподаване и учене
– споделяне на преживявания и впечатления по темата
– демонстрация на картини
– проучване в група
– оформяне и презентиране на групов продукт
– дискусия
Учебно-методически ресурси

– прочит на образци, наблюдаване на картини
– обсъждане на необходимостта от познаването на
миналото на родния край
Работа с тетрадката – стр. 33
– рисуване на табела, обясняване в писмен вид на
предназначението й
– записване на имена на улици в празните табели,
обсъждане на общото между тях
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини на паметници
– картини на барелефи по сгради, любителски
снимки
– снимки на табели с различно предназначение
Оценяване
– на груповата дискусия
– на планирането на груповата работа
– на оформянето на плаката
– на представянето на груповия продукт

Работа с учебника – стр. 68 – 69
– прочит на инструкции за провеждане на групово
проучване в селището
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ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Îôèöèàëíè ïðàçíèöè â Áúëãàðèÿ

На 6 септември празнуваме
Съединението на България.

На 22 септември честваме обявяването
на българската независимост.

За кои оôициални празници се досеùаø? Изброй ги.
Освен националния празник в България честваме и много официални празници.
Те се празнуват от всички български граждани.
На 1 януари посрещаме Нова година.
Пожелаваме си здраве, щастие и успехи.

6 май е Ден на храбростта и на
българската армия. Организира се
военен парад.

На 1 май честваме празника на труда.
На 1 ноември отбелязваме Деня на
народните будители.

На 24 май честваме Деня на българската
просвета и култура и на славянската
писменост. Организират се празнични
шествия.

Това е важно!
На официалните празници
поднасяме цветя и
венци пред паметниците,
посветени на герои и важни
събития.

Има ли разлика между статуя и паметник?
Статуята паметник ли е?
Събери мнения.

Кои са лþбимите ти оôициални празници?
Какво õаресваø в тяõ?
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Цели
Обогатяване на представите на учениците за българските официални празници – Нова година, 1 май,
24 май, 6 септември, 22 септември, 1 ноември.
Задачи
– изброяване на официалните празници в България
– даване на примери за проява на уважение към
българските национални герои и историческите паметници
– описване на любим официален празник
Форми и методи за преподаване и учене
– беседа
– демонстрация на картини
– споделяне на преживявания
– дискусия
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 70 – 71
– прочит на текстове и описване на картини за
официалните празници в България
– разглеждане на снимка на първия български буквар и обсъждане на темата за делото на народния будител Петър Берон
– обсъждане на връзката на паметниците с честването на исторически събития и делото на национални
герои
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– дискутиране относно значението на историческите паметници
– сравняване, изброяване на различията между паметник и статуя
– споделяне на преживявания, свързани с любим
официален празник
Работа с тетрадката – стр. 34
– дописване на дати, допълване на таблица
– изброяване на различията и приликите между
паметник и статуя
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини, изобразяващи честването на официални празници
– картини на исторически паметници
– копие на „Рибен буквар“
– картини на статуи
Оценяване
– на резултатите от груповата беседа
– при споделяне на преживяванията на учениците
– на резултатите от дискусията

ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ ПРАЗНУВАТ
Õîðàòà â Áúëãàðèÿ ïðàçíóâàò

Съществуват и различни народни обичаи за
отделните празници.
Първото яйце на Великден винаги се боядисва
в червено. Яйце се дарява и на всеки гост. За
допълнителна украса могат да се използват
отпечатъците на листенца от магданоз или фигури,
нарисувани с восък.

Какви битови празници чествате у дома?
В България има
празници през всички
сезони. Чрез празниците
съхраняваме народните
добродетели.

Василица се нарича
ромската Нова година.
Празнува се през
зимата на 14 януари.
На този празник
възрастните дават
прошка на по-младите.
Всички се веселят.

Пасха се празнува
през пролетта. Това е
най-големият празник
за евреите. На него
хората се събират
около трапезата. На
нея има специален
хляб, билки, сладка
паста от орехи,
сушени и пресни
плодове. По време на
вечерята се извършва
традиционно
измиване на ръцете и
се чете свещена книга.

72

Цели
Обогатяване на представите на учениците за празниците на различните етнически общности и за свързаните с тях традиции и обичаи.
Разбиране на значението на празниците за съхраняване на народните добродетели и за изразяване на
уважение и толерантност към другия.
Задачи
– назоваване на битови празници на различни етнически общности
– изброяване на празници, чествани в семействата
на учениците
– описване на съпътстващите ги традиции и обичаи
– споделяне на преживявания, свързани с битови
празници
– формиране на умение за оформяне на собствен
продукт и за представянето му
Форми и методи за преподаване и учене
– беседа за битови празници, които се честват в
семействата на учениците от класа
– описване на традиции и обичаи, свързани с празници на различни етнически общности
– работа по групи – обсъждане на идеи за оформяне на празничен базар, представяне на идеите
– организиране и провеждане на Празничен базар
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 72 – 73
– прочит и обсъждане на информация за празници
на различни етнически общности и свързаните с тях
традиции

През пролетта празнуваме
Великден. На празника се
боядисват яйца в различни
цветове. На празничната трапеза
се поднася и козунак.
Вартавар е арменски
летен празник. По
време на Вартавар
в наши дни хората
се поливат с вода.
От ранна сутрин си
подаряват рози и други
цветя и пускат гълъби.

Това е важно!
Хората в България
честват различни
битови празници,
които са свързани с
техния живот.

Рамазан Байрам е един
от най-големите празници
на мюсюлманите в
България. Преди празника
хората си прощават
взаимно обидите през
годината.

Проучи кога и как празнуват и други хора от твоето родно селище. Така
ще ги опознаеш и ще разбереш защо трябва да уважаваш техните обичаи
и традиции.

Какъв благотворителен празничен базар може да се
направи в училиùе? Предложи как да се организира
и кой да бъде поканен.
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– споделяне на преживявания
– проучване на празници, които се честват от хората в селището и обсъждане за необходимостта от
уважение и толерантност към различните празници,
– обсъждане на идеи за организирането на празничен базар
Работа с тетрадката – стр. 35
– попълване на таблица за битовите празници,
които се честват в собственото семейство на ученика
– рисуване на рисунка, описание на начина, по
който се чества в семейството любим за ученика битов празник
– оформяне на календар на битовите празници,
които се честват от децата в класа
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини, които представят битови празници на
различни етнически общности и свързаните с тях традиции и обичаи
– оформяне на празничен базар
Оценяване
– на резултатите от беседата
– на собствения детски продукт за базара
– на резултатите от груповата дискусия
– на умението за оформяне на празничен базар
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ОБИЧАМЕ ПРАЗНИЦИТЕ
Îáè÷àìå ïðàçíèöèòå

Проучване

Направете проучване кои празници честват децата в класа.
Изработете календар на празниците в класа.

Заùо õората обичат да празнуват?
Децата обичат празниците. Те се радват на веселието, на подаръците, на срещата с
приятели.
Йордан е направил календар с празниците в своето семейство.
Вижте какви празници чества семейството му всеки месец.

6 януари
5 feвруари
1 март
7 април
22 май
1 юни
15 юли
15 август
15 seпteмври
4 октомври
11 нoeмври
6 dekeмври

Каleндар

Йордановdeн - моят иmeн deн.
Рожdeн deн на мама.
Баба Марта - подаряваme си марteници.
Рожdeн deн на татко.
Годишнина от сватбата на мама и татко.
Празнувам празника на deteто.
Моят рожdeн deн.
Мама Мария има иmeн deн.
Празнуваme първия уebeн deн.
Рожdeн deн на seстра ми.
Иmeн deн на seстра ми Виктория.
Никулdeн - иmeн deн на татко Никола.

Подготви поздравителна картичка
за избран от теб празник.
Избери идея.
Направи модел.
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Цели
Обогатяване на представите на учениците за празниците в България и за свързаните с тях традиции и
обичаи.
Разбиране на значението на празниците за съхраняване на народните добродетели и за изразяване на
уважение и толерантност към другия.
Задачи
– назоваване на празници, които се честват в България
– проучване на празници, които се честват в семействата на учениците от класа
– формиране на умение за оформяне и представяне на групов продукт
– разбиране на значението на празниците за съхраняването на националните добродетели и култура
Форми и методи за преподаване и учене
– беседа
– споделяне на преживявания
– рисуване
– групово учене – планиране и оформяне на Календар на празниците
– оформяне на изложба на тема „Празниците в
България“
Учебно-методически ресурси
Работа с учебника – стр. 74 – 75
– обсъждане по картини за образец за семеен календар на празниците на един ученик
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Бъдете изследователи!
Празниците са част от културата на българите.

Обсъдете в група
Какво според вас е
култура?
Какво място имат
празниците в живота на
хората?
Какво е участието на
децата в празниците?
Направете изложба
от рисунки, на която да
представите празниците
в България.

Какво ùе се случи според теб, ако всички õора
по света честват едни и съùи празници?
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– изработване на поздравителна картичка за избран от ученика празник
– учене в група – обсъждане на идеи за проучване
на празниците, които се честват от учениците в класа
и за изработване на календарна празниците в класа
– обсъждане на значението на празниците за живота
на хората и за съхраняването на българската култура
– обсъждане на участието на децата в празниците
– създаване на изложба от рисунки за празниците
в страната
– дискусия по мисловен експеримент
Работа с тетрадката – стр. 36
– оформяне на поздравителна картичка
– изработване на личен семеен календар (по образец от учебника)
– изработване на общ за класа календар на рождените дни по образеца в приложение 6
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Учебна среда
– картини за празници и обичаи в страната
– детски рисунки
– календари
– оформяне на празнична изложба в класната стая
Оценяване
– на резултатите от груповото обсъждане
– на оформения групов продукт
– на умението за презентиране на идеите, оформени в групите
– на работата в екип

КАКВО ЗНАМ (изходяща диагностика, включена в тетрадката)
Цели
– Констатиране на изходното равнище на знанията и на уменията на учениците.
Работа с учебната тетрадка – стр. 37, 38, 39, 40
Работа с електронния учебник (електронни ресурси)
Тестови задачи

Изходяща диагностика

КАКВО ЗНАМ?

1. Напиши две забележителности на селището, в което живееш.

2. Допълни изречението с подходящите думи.
са мои роднини.
а) мама, татко и съседите
б) мама, чичо и баба
в) леля, чичо и приятелите
3. Какви са правата на учениците в училище? Огради буквата пред неправилния
отговор.
а) Да учат.
б) Да изказват мнение по обсъждани в клас въпроси.
в) Да ръководят училището.
г) Да получават помощ и съвети от учителите.

Ключ за верните отговори

12. Изброени две забележителности – по 1 точка за всяка
4. Кога честваме изброените празници? Напиши в таблицата датата и месеца.
13. Мама, чичо и баба ( 1 точка)
1 май
24 май
3 март
1 януари
6 септември
22 септември
14. В) (1 точка)
Празник
Дата
Ден на независимостта на България
15. По една точка за всяка правилно поставена дата ( 6 точки)
Ден на труда и на международната работническа солидарност
16. А) (1 точка)
Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост
17. Б) ( 1 точка)
Нова година
Ден на Освобождението на България от османско иго
18. По една точка за всяко правилно поставено наименование
Ден на Съединението на България
на сезон(4 точки)
5. Огради буквата пред вярното твърдение.
а) Професиите на хората често зависят от природата на родния край.
19. По една точка за всеки, поставен на правилното място меб) Всички хора, които живеят в планината, в равнината, до морето, имат еднакви
професии.
сец (8 точки):
в) Професиите на хората въобще не зависят от това къде се намира селището, в
което живеят.
20. По една точка за всяко, поставено на правилното място в
таблицата животно (9 точки)
21. По една точка за всяка правилно изписана група (3 точки)
22. Б) (1 точки)
23. Царевица (1 точки)
24. глухарче (1 точки)
25. по една точка за всяко правилно изписано име на растение (6 точки)
26. Б) (1 точка)
27. по една точка за всяко правилно изписано наименование в таблицата (6 точки)
28. език и кожа (2 точки – по една за всеки сетивен орган)
29. Б) (1 точка)
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10. Напиши на всеки ред групата, към която се отнасят тези растения –
дървета, храсти или тревисти растения.
а) ягода, глухарче, здравец –
б) върба, бреза, бор –
6. Огради буквата пред вярното твърдение.
в) дрян, шипка, малина –
а) Във всички селища се използват еднакви транспортни средства.
б) В зависимост от това дали селището се намира в планината, в равнината или до
морето могат да се използват различни транспортни средства.
11. За коя група растения се отнася описанието? Огради буквата пред правилния
в) В селата не се използват транспортни средства.
отговор.
От корените на тези растения излизат много стъбла, които се разклоняват
7. Допълни изреченията с подходящите думи.
от основата.
а) дървета;
б) храсти;
в) тревисти растения.
пролетта
лятото
есента
зимата

15. Огради буквата пред думата, която НЕ назовава природно бедствие.
а) земетресение;

спагети

април
ноември

октомври

юни

1. януари

2.

3.

4.

5. май

6.

7.

8. август

9.

10.

11.

12. декември

д) наводнение.

мляко

кашкавал

ориз

олио

яйца

Животински храни

и

18. Коя от тези дейности вреди на природата? Огради буквата пред избрания
отговор.
а) разделно събиране на отпадъци
б) изгаряне на отпадъците
в) грижи за растенията и животните
г) засаждане на растения

март

септември

г) буря;

17. Допълни изречението с подходящи думи.
Сетивните органи на човека са очи, уши, нос,
.

8. Допълни календара. Подреди в правилен ред месеците на годината
в табли-правоъгълника, в който има диворастящи растения.
13. Огради
цата.
юли

в) пожар;

Растителни храни

12. Огради
правоъгълника, в който има селскостопански растения.
листата на дърветата се обагрят в различни
цветоПрез
ве и по-късно започват да падат. Прелетните птици отлитат към топлите страни.
.
Дърветата и храстите се разлистват и започват да цъфтят през
Прелетните птици се завръщат по родните места, строят гнезда и снасят яйца.
времето е студено. Клоните на дърветата и храсПрез
тите са голи. Животните трудно намират храна. Понякога вали сняг.
времето е много топло. По дърветата и храстите
През
зреят плодове. За животните има много храна. Тогава те отглеждат малките си.

февруари

б) сезон;

16. Запиши в таблицата към кои групи се отнасят следните храни:

14. Попълни таблицата, като запишеш думите на подходящото място.
мушкато
морков
циклама
зеле
зюмбюл
9. Кои от изброените животни са домашни любимци, селскостопански или дивироза
животни? Запиши имената на животните на подходящото място в таблицата.
Стайни растения
Градински растения
магаре
зебра
маймуна
крава
котка
овца
жираф
куче
хамстер
домашни любимци

селскостопански животни

диви животни

39

38

40
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
МИСЛОВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Мисловните експерименти са елемент от концепцията Философия за деца, която е широко разпространена в цял свят и чиито методи могат неусетно да се преплетат с темите по Околен свят.
Мисловните експерименти за „поход на фантазията“ (Michalik/ Schreier, 2006,123) към близки и далечни светове. Чрез тях се създават фиктивни реалности.
В обобщителните въпроси към много от темите в
учебника често се използва методът мисловен екс-

перимент (напр. Какво би станало, ако в природата имаше само един сезон?; Какво ще се случи ако
всички хора по света честват едни и същи празници?
и др.), който да стимулира учениците да разсъждават
и да се аргументират. Това дава възможност дадена
тема да не се изучава просто сама за себе си, а да
бъде свързана с опита на учениците, с нейното разбиране. Така изучаваните теми се разгръщат от различни перспективи.

ЛЕПОРЕЛО
Лепорело, или още разгъваща се книга, е дълъг лист хартия или картон, нагънат като акордеон.
Използва се за представянето на серия от картини,
снимки. Понякога лепорелото се използва за разказване на история. То може да бъде илюстрирано и от
двете страни.
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Лепорелото може да се използва многократно в
първи клас в обучението по околен свят, като учениците чрез рисунки могат да оформят история със свои
преживявания, да отразят своите впечатления, да споделят своите любими занимания, да направят схема на
своя дневен режим или на своя режим на хранене и др.

МИСЛОВНА КАРТА
Мисловните карти (в оригинал от английски
Mind Map – „интелектуални карти“, „карти на
знанието“, „карти на ума“) са диаграми, използвани 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 помощно средство за обучение и организиране на информация, разрешаване на конкретен проблем или вземане
на решения. Основани са на използването на една
централна идея, от която се разклоняват асоциираните 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 ѝ, е на известния британският психолог
и автор Тони Бюзан и се появява в края на 60-те години на XX век, първоначално разработен като начин
за по-бързо усвояване на знания. Бюзан е един от водещите специалисти в света в областта на визуалното
мислене и водещ лектор на тема мозък и учене.
Мисловната карта е графичен метод за визуализация на присъщото за човешкия ум лъчисто мислене и
има четири основни характеристики.
1. Обектът (или идеята), за който се съставя картата 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 централното понятие линия. Второстепенните теми също се
изобразяват като разклонения на клоните от по-високото ниво;

4. Клоните се свързват в мрежовидна структура.
Мисловните карти са проста и ефективна техника,
която намира приложение в обучението. Те са подходящи дори за обучението за първи клас по околен
свят, макар и в по-опростен вариант. Това става възможно, тъй като много от темите са близки до опита
на учениците и е възможно да се направи обобщение
въз основа на техните асоциации, свързани с дадено
понятие или с определена тема.
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ЛАПБУК / 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 обучава у
дома и тя дава това наименование, защото целият проект е отразен в книга, която е създадена в скута на детето. В
началото идеята е била създадена за деца, които учат у дома, но после се разпространява 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 проучват, да бъдат изследователи, да планират, да бъдат креативни, да оформят и презентират собствени идеи. В нея те отразяват резултатите от своята изследователска дейност в клас и у
дома. Създават се миниатюрни детайли като мини-книжки с резултати от проучена информация и след това те
се обединяват 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 авторът.
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 студентките от Софийски университет
„Св. Кл. Охридски“, специалност Предучилищна и начална
училищна педагогика: Анелия
Тинова, Лора Баракова, Натали
Цанова
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