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Уважаеми учители,
Учебният комплект по биология и здравно образование за 10. клас включва 

учебник, електронен вариант на учебника, книга за учителя и работни листове. 
В таблицата са представени някои от предимствата им.
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I. Учебник по биология и здравно образование за 10. клас

ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА УЧЕБНИКА

ПРЕДИМСТВА
НА УЧЕБНИКА

ВИДОВЕТЕ УРОЦИ са с подхо-
дящ цветен маркер и диференцирана 
структура.

Времето за организиране на часа е 
минимално. Единният алгоритъм за 
работа осигурява бързо ориентиране 
в предстоящите дейности.

УРОЦИТЕ 
ЗА НОВИ ЗНАНИЯ:

 ● на достъпен научен език и ясна 
йерархия на понятията
 ● с дидактически „работеща“ графич-
на визия
 ● рубрика „Въпроси и задачи“: акти-
вира новите знания
 ● рубрика „Кратко обобщение“: раз-
вива уменията за учене.

Учениците използват правилно био-
логичните термини и учат според сти-
ла си.
Учениците имат единни текстови и 
илюстративни опори и лесно учат.
Учениците работят с информация в 
основния текст на урочната статия.
Учениците развиват аналитичното 
си мислене и формулират накратко 
най-важното.

ЛАБОРАТОРНИТЕ 
ЗАНЯТИЯ:

 ● с ясни инструкции за работа
 ● лесни за изпълнение
 ● интересни опитни задачи с различ-
на степен на трудност, подкрепени 
с работни листове.

Учениците са в ролята на изследова-
тели и прилагат алгоритъм за наблю-
дение и провеждане на експеримент.
Учениците работят с данни, които об-
общават и представят чрез текст, схе-
ма, модел, таблица, графика.

I.  ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ 
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА 10. КЛАС
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА УЧЕБНИКА
ПРЕДИМСТВА
НА УЧЕБНИКА

НАБОР ОТ КРЕАТИВНИ 
ЗАДАЧИ ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 ● в уроците за практически дейности 
(семинари, екскурзии, дискусии), 
упражнение, преговор и обобщение
 ● точни указания за предварителна 
подготовка 
 ● кратки инструкции за работа
 ● задачи за проектни, изследовател-
ски и допълнителни дейности
 ● опитни и тестови задачи 
 ● задачи за индивидуална или групо-
ва работа

Учителят: 
 ● лесно организира
 ● има възможност да избира задачи и 
да прилага стратегии за развиване 
на уменията за учене, работа в екип, 
за представяне на продукт според 
учениците си.

Учениците:
 ● превеждат реална ситуация на нау-
чен (биологичен) език и обратно
 ● работят с графики, таблици, схеми
 ● придобиват увереност, че светът е 
разбираем и всеки въпрос има отго-
вор
 ● обясняват явления и процеси с на-
учни аргументи – демонстрират ус-
воени знания
 ● оценяват ролята на човека за при-
родата
 ● придобиват научна грамотност, 
която ще им помогне за избор на 
бъдеща професия 
 ● мислят самостоятелно
 ● взимат решения.

РУБРИКИТЕ „За да знаете повече“ 
и „Библиотека“ 
и ПРИЛОЖЕНИЯТА 1 и 2:

 ● с допълнителна информация, свър-
зана с изучаваните структури, про-
цеси и теории

Осигуряват ресурси за диференци-
рано преподаване – според възмож-
ностите и интересите на учениците.
Страничният поглед към научните 
факти помага на учениците да се ар-
гументират и да се предпазват от ма-
нипулиране.

II. Електронен вариант на учебника
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА УЧЕБНИКА
ПРЕДИМСТВА
НА УЧЕБНИКА

 ● с разнообразни ресурси: задачи, га-
лерии, видеа, работни листове

Допълва и надгражда книжния учеб-
ник. 
Създава възможност за работа в ин-
терактивна среда.
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Т III. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ в електронен вариант

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДИМСТВА

Примерно годишно тематично раз-
пределение
Методически бележки
Допълнителна информация

Учителят е улеснен в подготовката за 
часовете си.

IV. Учебно помагало
Работни листове по биология и здравно образование за 10. клас

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДИМСТВА

Всеки отделен лист е перфориран, за 
да се отделя лесно от книжното тяло.
Подходящи са както за текуща са-
моподготовка, така и за работа в час 
и/или писмена проверка на знанията 
и уменията.

 ● за разбиране и затвърдяване на зна-
нията, за портфолио или за оценя-
ване на ученика. 

Какви са особеностите на всеки от тях?

УЧЕБНИКЪТ „БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 
ЗА 10. КЛАС

Учебникът по биология и здравно образование за 10. клас е учебна книга, 
създадена в резултат на творческа дейност на екип от специалисти (учени, методи-
сти, учители, психолози, коректори, редактори, художници, графични дизайнери) 
като дидактическо средство и за самостоятелно учене на ученика. Той представя 
един съвременен и комплексен модел на образователния процес, защото:

 ● в него са заложени рамките на обучението според очакваните резултати на 
учебната програма
 ● е основен източник на информация по предмета и е структуриран в съответ-
ствие с последователността на темите за нови знания в учебната програма
 ● предоставя възможности за избор на дейности на ученика според неговия 
жизнен и социален опит, интереси, мотивация
 ● партнира на учителя във финото регулиране на технологията на образовател-
ния процес.

Една от основните цели при неговото създаване бе да осигурим възможности за 
лесна и бърза ориентация при изучване, преподаване и оценяване и на ученици, и на 
учители.

Учебникът има ясна и логична външна и вътрешна структура. В него се открояват 
различни текстови и извънтекстови компоненти. Красиво графично и цветово са ре-
шени и представени типовете уроци: за нови знания; за практическа дейност на учени-
ците; за преговор и обобщение. Апаратът за ориентиране и текстът на урочните ста-
тии са съобразени с възрастовите характеристики на десетокласниците. В отделните 
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теми са включени всички нови понятия и компетентности като очаквани резултати от 
обучението, залегнали в учебната програма. Чрез учебното съдържание по отделните 
теми се постигат заложените в учебната програма знания, умения и отношения. В уро-
ците за нови знания учебното съдържание е изложено в логическа последователност. 
Осигурен е баланс между текста и богатия илюстративен материал – под формата на 
снимки, схеми, модели. Учебникът дава възможност съдържанието да се надгражда 
според преценката на учителя или на учениците. След всеки урок за нови знания са 
разработени задачи с различна трудност, както и такива, стимулиращи самостоятел-
ната и груповата изследователска работа на учениците (рубрика „Въпроси и задачи“). 
В много от тези уроци присъстват допълнителни знания и информация за диферен-
цирано преподаване (рубрика „За да знаете повече“). С рубриката „Кратко обобще-
ние“ се развиват уменията на учениците да систематизират и обобщават знанията си. 
Дейностите в уроците за упражнения и практически дейности са разнообразни. В 
уроците за упражнения са включени алгоритми, схеми, таблици, модели за работа. В 
тях са представени задачи за развитие на уменията на учениците: за четене с разбира-
не и критично мислене при работа с текстове, научна и научнопопулярна и медийна 
информация; за търсене на информация и за представянето Ӝ чрез схеми, таблици, 
графики; за научен тип писане (есе, доклад, резюме) и за представяне на наученото 
чрез постери, модели, устна и мултимедийна презентация. В семинарните уроци и в 
уроците дискусия се създават условия за насърчаване и улесняване на самостоятел-
ното търсене на информация от различни източници и самостоятелно учене, критично 
мислене и творческа дейност, като се подпомагат учениците с различен стил на учене. 
В лабораторните занятия задачите са с ясни инструкции и лесни за изпълнение от 
учениците. В уроците за преговор и обобщение е дадена възможност на учениците 
предварително самостоятелно да се подготвят, като си припомнят основните понятия 
по темата. В тези уроци се използват логически и практически проблеми, въпроси и 
задачи за развитие на уменията за мислене на учениците при разкриване на същността 
и връзките между биологичните системи и процеси.

В рубриката „Бибилиотека“ в края на учебника са включени допълнителни 
знания за учениците, които харесват биологията и искат да участват в олимпиа-
ди и други биологични състезания. В приложенията са представени схематично 
развитието на растенията и животните през различните геологични ери, връзката 
между биологичните системи и техните подсистеми и палеонтологични доказател-
ства за еволюцията на организмовия свят. Речникът в края на учебника съдържа 
новите понятия, които присъстват в учебната програма. Той служи за лесна и бър-
за справка на основните термини от учебното съдържание. 

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА 

Той съдържа различни допълнителни продукти – мултимедийни презентации, 
галерии с изображения, интернет линкове, анимации, интерактивни задачи с раз-
нообразен илюстративен материал – видеоматериали, фотоснимки, схеми и таб-
лици, работни листове за уроците екскурзии, семинари и дискусии. Тези ресурси 
дават още една възможност на всеки учител за избор на подходящи задачи за не-
говите ученици.
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КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 10. КЛАС 

Книгата на учителя е в три части и цели да подпомогне всекидневната Ви работа. В 
първата част е направена кратка характеристика на учебната документация на из-
дателството по предмета. Във втора част са представени кратки методични бележки 
по съдържанието. Примерното годишното разпределение на учителя ще намерите 
като отделен електронен ресурс. В него са разгледани по срокове и седмици основните 
тематични единици според програмата и изискванията на МОН. Представени са ком-
петентностите като очаквани резултати от учениците в края на обучението по съот-
ветната тема. Предложени са методи за работа, които определят приоритетното място 
на учениците в процеса на обучение и които да подпомогнат учителя в реализиране 
на заложените цели. Насоките за методи за работа не предопределят и не задължават 
учителя стриктно да спазва предложената технология на обучение. Те само го инфор-
мират за възможностите за избор от негова страна. 

Приложението в книгата за учителя предоставя допълнителни материали, кои-
то ще улеснят работата Ви при подготовката на динамични и интересни уроци.

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ЗА УЧЕНИКА КЪМ КОМПЛЕКТА 
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 10. КЛАС 

Работните листове са допълнително учебно пособие, което предлага план на 
урока и система от задачи към темите за нови знания и уроците за практически 
дейности – упражнения, лабораторни занятия, както и уроците за преговор и об-
общение, разработени в учебника.

Задачите са разнообразни по цели, съдържание и структура, съобразени с ни-
вото на развитие на учениците. Те са качествени и количествени, изпълнителски и 
изследователски, с различно ниво на трудност. Подбрани са по начин, който под-
помага усвояването на учебния материал и придобиването на компетентностите, 
заложени в учебната програма при завършване на първи гимназиален етап.

Могат да се използват от учениците самостоятелно или под ръководството на 
учителя и дават възможност да се засили интересът на учениците да изучават био-
логия, да се осмисли и затвърди изученият теоретичен материал, да се подготвят 
учениците за текущо и стандартизирано оценяване. По преценка на учителя могат 
да бъдат средство за оценяване на учениците, за което помага и графичното им 
оформление.
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II.  ОБЩИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И РАБОТА 
В ИНТЕРАКТИВНА СРЕДА

2.1. Интеграция на интерактивни методи в учебно-методическия 
комплект по биология и здравно образование за 10. клас 
(учебник, електронни ресурси, работни листове)

В основата на психолого-педагогическата концепция за интерактивно обучение 
като алтернатива на традиционното обучение стои система от методи на обучение, 
които могат да се приложат в разнообразен образователен контекст. Това изисква 
и нова организация на образователното пространство, реализиращо се чрез сис-
тема от специфични методи, средства и прийоми, ориентирани към дейността на 
учениците за постигане на целите на обучение по предмета. Основната функция на 
тази иновативна образователна среда е превръщането на обучаемите от пасивни 
наблюдатели в активни участници и творци на собственото си знание. В тази среда 
акцентът е поставен върху специално и целенасочено организирани ситуации и 
взаимодействия, в които обучаемите чрез преживяване и емоционална рефлексия 
(осъзнаване на своите чувства и емоции) придобиват различни знания и умения. 

Отдавна е известно, че хората най-добре запомнят това, което правят, чувстват 
и разбират. До 90% от информацията се усвоява, ако учениците се вкючват в така-
ва организация на обучението, в която освен предаването на знания се предлагат и 
дейности (ситуации), в които информацията се преживява, осмисля емоционално и 
апробира в практически план. 

Интерактивните методи изискват партньорски взаимоотношения и диалогов 
вид комуникация между учениците и между учител и ученици. Такава комуника-
ция предполага умение да се изслуша, възприеме, обсъди друго виждане, мнение 
или отношение, различно от собственото. Не на последно място използваните в 
учебно-методическия комплект по биология и здравно образование за 10. клас ин-
терактивни форми, методи и средства спомагат за преодоляване на бариерите в 
общуването, стимулират мисленето, генерирането и обменянето на идеи.

В рамките на интерактивните методи се формират: 
 ● афективни цели на обучение, основани върху преживяванията, нагласите, 
ценностите и в резултат на специално организитани ситуации от учителя;
 ● емпатични – учене как се чувства човек на мястото на другия – изключително 
важно жизнено умение;
 ● комуникативни – обучаемият преживява и се учи да анализира, ръководи и 
контролира взаимодействията, в които влиза, както и да дава адекватна обрат-
на връзка.

Чрез организирането на интерактивна среда при обучението по предмета се 
формират и високите равнища на развитие на познавателните (когнитивните) уме-
ния – анализ, синтез, класифициране, пренос на информация и т.н. Ученето, ос-
новано на преживявания, е учене, основано върху собствен опит, но и учене в 
условията на структурирани и подготвени от учителя ситуации.
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2.2. Принципи за организация на обучението в интерактивна среда

Организацията на обучението в интерактивна среда трябва да се осъществява 
при спазване на следните принципи:

 ● Обучението се основава на опита и контекста, които правят ученика желаещ 
и способен да учи (готовност).
 ● Обучението се структурира така, че да може да бъде лесно възприето от уче-
ника (спирална организация).
 ● Учениците се мотивират да бъдат активни в своето собствено учене и да взе-
мат активно участие в ученето на съучениците си.
 ● Учениците се включват в множество изследователски действия.
 ● Поощряване на креативността; поощряване на дивергентното мислене при 
решаване на проблеми.
 ● Създаване на привлекателна обкръжаваща учебна среда за учениците.
 ● Обучението се организира и чрез интердисциплинарен подход.
 ● Създаване на възможност за осигуряване на съдържателна и релевантна об-
ратна връзка.
 ● Спазване на баланс между лидерството на учителя и инициативата на учениците.

2.3. Видове интерактивни методи 

Интерактивните методи, включени в пособието, се групират в три вида: 
 ● ситуационни;
 ● дискусионни; 
 ● опитни (емпирични). 

Към ситуационните методи се отнасят: 
 ● метод на конкретните ситуации;
 ● казус; 
 ● симулация; 
 ● игра;
 ● ролева игра; 
 ● асоциативен облак; 
 ● драматизация и др.

Дискусионните методи са:
 ● анкета;
 ● беседа;
 ● дискусия;
 ● мозъчна атака;
 ● обсъждане; 
 ● дебати; 
 ● пирамида;
 ● SWOT анализ;
 ● мозъчни карти и др.
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Опитни (емпирични) методи са: 
 ● метод на проектите; 
 ● експеримент; 
 ● моделиране; 
 ● други, основаващи се на диалог.

Изборът на методи не е самоцел. Той зависи от това доколко учителят познава 
добре предимствата и недостатъците на отделните методи, с какво време разпола-
га за изпълнението на определени учебни задачи, доколко учениците са готови за 
прилагането на различни от традиционното преподаване методи, както и с налич-
ните материални ресурси. 

Метод на конкретните ситуации
Цел на обучението е развитие на определени качества на мисленето – любозна-

телност, разсъдливост, мъдрост; лични качества – твърдост, отговорност.
Принципи

 ● Подбор на ситуацията – конкретни образи, сцени, събития в текста
 ● Проблемна и проективна ситуация
 ● Първичност на ситуационния анализ – „Как е?“ (реалност), а не „Как може да 
бъде?“ или „Как искам да бъде?“
 ● Ориентация в ситуацията (конкретен набор от параметри), а не общи приказ-
ки и разсъждения 
 ● Задължителна връзка на анализа с практиката
 ● Предимство на действието пред знанието
 ● Активно интелектуално и емоционално участие на учениците
 ● Нетрадиционна роля на учителя – откритост, сътрудничество, подпомагане; 
насочване, а не управление. Единство на съдържателни и процесуални цели 
на обучението. 

Етапи на работата 
1. Анализ (изучаване на проблема)
2. Изясняване на алтернативите (подбиране на необходимите факти) 
3. Избор на алтернатива 
4. Разработване на решение
5. Презентация пред другите, които са наблюдатели и коментатори 

Казус
Казусите черпят материал от живота и дават живот на ученето. Те създават 

много добри педагогически условия за свързване на обучението с живота, на те-
орията с практиката. Обикновено казусите са ситуации, подбрани и обработени 
така, че да могат да развиват определени умения в зависимост от учебния пред-
мет като например: търсене и намиране на специфична информация, откриване 
на обща идея, разкриване на взаимовръзки, разбиране между редовете, критично 
четене и слушане, толерантна комуникация, ефективна дискусия, презентация, ин-
терпретация, правилен избор на решение и др. 
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Казусите не са демонстрация, а участие на учениците в определена ситуация. 
Те позволяват да се придаде по-голяма нагледност на проблема, да се видят и да се 
разберат сложните взаимовръзки между отделни явления. По този начин се пости-
га по-голяма убедителност на знанието и то се запомня по-лесно. Казусите като 
дидактическо средство най-често се използват за развиване на умения за анализ и 
вземане на решения за определена конкретна ситуация.

Ролеви игри 
Всяка ролева игра има: ролева ситуация; място на действието и действащи лица 

(реални и въображаеми), които влизат в определени роли. За по-добро влизане в роля 
е добре да подготвите предварително ролеви карти за всички участници в играта (опи-
сание на очакваното ролево поведение). Познати са три основни вида ролеви игри: 

 ● симулационни игри – целта е да се възпроизведат характеристиките на въз-
можна ситуация, която изисква адекватно поведение; чрез тях се усвояват 
знания, но акцентът е върху формиране на умения, изграждането на характе-
ра и усвояването на ценности; 
 ● ситуационни игри (проиграване на случаи) – целта е да се проиграе реше-
нието на трудна ситуация, която реално провокира напрежение и конфликт; 
 ● игри драматизации – ролеви игри, при които се възпроизвежда определен 
сценарий под формата на монолог, диалог, пантомима; възможно е да се раз-
играват драматизации по конкретен текст или по сценарий, измислен от уче-
щите. Учещите трябва „да влязат в кожата“ на героите, да мислят и действат 
като тях. Целта е да се преживее определен проблем или ситуация, при което, 
на базата на емоционалното включване се осмислят реални проблеми. След 
проиграването на драматизацията се прави коментар и се обобщава поука, 
свързана с реалността.

Прилагането на метода включва следните стъпки:
 ● обмислете „сценария“ на ролевата игра; 
 ● предварително подгответе инструкции за учещите по всяка роля;
 ● подгответе необходимите материали;
 ● уточнете правилата на играта;
 ● организирайте пространството;
 ● поставете задачата;
 ● разпределете ролите;
 ● реализация на играта;
 ● заедно с групата изведете поуката и посочете връзката между игровата и ре-
алната ситуация.

Асоциативен облак
Чрез визуализация се подпомага запомнянето и се подобрява конструирането 

и вижданията на учениците за процесите. Една от използваните техники е разра-
ботването на „карти на ума“, чрез които визуално се представят същности или 
проблеми – схеми, рисунки, символи, модели и др. Визуализацията може да е част 
от друг метод, може да приема формата на мозъчна атака или да дава възможност 
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за изразяване на отношение към даден проблем или изказване на чувства, даване 
израз на преживяване или случка. Вид техника за визуализиране е „асоциативни-
ят облак“, при който се поставя в рамка понятието (проблемът), което искаме да 
 опишем, и около него с думи и рисунки то се означава и описва.

SWOT анализ
SWOT анализът е метод/

техника за самодиагностика 
и диагностика. Наименова-
нието му е абревиатура от 
първите букви на англий-
ските наименования на из-
следваните характеристики: 
силни страни (Strengths), 
слаби страни (Weaknesses), 
възможности (Opportunities), 
страхове или заплахи/опасе-
ния (Threats).

Пирамида
Пирамидата е метод за събиране на информация, резултат от индивидуална ра-

бота, работа в екипи и т.н. Както става ясно, при всяко ново прегрупиране броят 
на членовете на групите нараства в геометрична прогресия. Целта е да се осмисля 
информация и да се достига до конкретни обобщения чрез обединяване около при-
емливо за всички мнение или решение на проблем.

Прилагането на метода включва следните стъпки:
Стъпка 1 – индивидуална работа. По желание някои учещи споделят до какви 

заключения са достигнали. 
Стъпка 2 – обсъждане в двойки и обединяването на двойката около общо мне-

ние, което не е задължително да съвпада с индивидуалните мнения. По желание 
някои от двойките (или всички) споделят заключенията си.

Стъпка 3 – обсъждане в четворки и търсене на общото за всяка четворка мне-
ние. Говорител на всяка четворка огласява общото мнение пред всички.

Стъпка 4 – формиране на две големи групи. На този етап на групиране може да 
се наруши принципът на геометричната прогресия, тъй като групите са с различен 
брой ученици и никой не бива „да бъде изключен“. Така, вместо две групи от по 
8 ученици, могат да се образуват две групи от по 7 и 8 (или друг брой) ученици. 
Представител на всяка група записва на дъската или на флипчарт мнението на 
своята група. Тук е добре освен общата позиция да се запишат като „особено мне-
ние“ различни мнения, които не са били приети от цялата подгрупа, но авторите 
им смятат, че са важни. Някое от тези мнения би могло да съвпадне с мнение от 
другата група и да се наложи като общо за цялата група. 
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Стъпка 5 – сравняване на записаните мнения на двете подгрупи от учителя 
(или ученик по желание) и обобщаване на общото мнение по въпроса.

Поради многократните прегрупирания методът пирамида отнема много време, 
поради което е необходимо стриктно спазване на времето, определено за работа на 
всеки един от етапите на процеса.

Мозъчна атака (брейнсторминг)
Мозъчната атака е един от най-популярните методи/техника за „генериране на 

идеи“. Като техника може да се използва за бързо провокиране на асоциации по 
дадена тема за кратко време – от 1 до 5 минути. Учителят записва асоциациите на 
дъската или на флипчарт. След това думите асоциации могат да бъдат използвани 
за различни цели:

 ● за обобщаване мнението на групата;
 ● като опорни думи за създаване на свободен текст;
 ● за изработване на мрежа от понятия;
 ● за изработване на мозъчни карти и пр.

Методът мозъчна атака може да отнеме цял час или повече за търсене на ре-
шение на труден въпрос. Принципът е същият. Всеки има право да развие своята 
идея, независимо от това колко странна или неприемлива изглежда тя на остана-
лите. Никой няма право да прекъсва говорещия или да критикува. След като се 
представят различните индивидуални мнения, може да се потърси приемливото за 
всички решение чрез сравняване на различните мнения. Но това може да се отложи 
за следващото занятие. През това време различните идеи „ще отлежат“ и ще бъдат 
осмислени по-обективно.

Панелна дискусия
Метод за обмен на мнения и търсене на решения по сложен (комплексен) про-

блем. Работи се в подгрупи, като всяка група получава специфична задача и про-
вежда дискусия върху част от общия проблем. Решението на комплексния проблем 
се явява сбор от отделните решения на проблемите в подгрупите. 

Прилагането на метода включва следните стъпки:
 ● изберете подходящ проблем за панелна дискусия, който може да се раздели 
на съответен брой равностойни (за обсъждане) подпроблеми;
 ● определете подпроблемите;
 ● формирайте подгрупите, разпределете ролите и подпроблемите за обсъждане;
 ● инструктирайте учещите относно процедурата на обсъждане и представяне 
на резултатите; определете време за дискусии в подгрупите;
 ● представяне на резултатите чрез говорител;
 ● обобщете крайния резултат на дъската или на постер или предложете на учещ 
по желание да направи това.
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Интелектуални карти 
Значението на метода интелектуални карти може да бъде отнесено към развитието 

на паметта, асоциациите и бързината на мислене на ученика. По отношение на диаг-
ностичните му функции той може да бъде ориентиран към проверка и самопроверка 
в постигането на определените цели. При прилагането му учител и ученик могат да 
получат информация за пропуски в дефинирането, разбирането, използването и за-
помнянето на термини, за откриване на взаимовръзки, за решаване на проблеми и раз-
витие на асоциациите. Посредством изработване на интелектуални карти може да се 
получи информация за отношението на учениците към постъпка, поведение, явление 
или проблем. Те могат да се изработят в три варианта – в образи, в думи и комбини-
рани. Основният обект, който е във фокуса на вниманието, трябва да е добре познат. 
След изпълнението е необходимо да се извърши анализ на дейността и да се изяснят 
въпросите, поставени от участниците. Следващият етап е самостоятелно построяване 
на интелектуална карта по дадено предписание. Обработването и оценяването на ре-
зултатите може да се осъществи по различни начини, например таблици. Факторите, 
които могат да бъдат отчетени при анализа, са различни, например: у колко ученици 
възникват едни и същи асоциации за определено време, в каква последователност се 
появяват те, доколко са свързани с обучението и съдържанието на темите. 

Дискусия
Дискусията е в основата на много методи, но може да се използва и като са-

мостоятелен метод. Най-често се използва дискусията тип „мозайка“ (отворена 
дискусия), при която самостоятелно или разделени в подгрупи ученици представят 
своето мнение и позиция по даден проблем. При по-сложна дискусия (при плани-
рани повече въпроси за обсъждане) част от информацията може да се подготви 
предварително. Препоръчително е заедно с ученици да се преподредят въпросите 
приоритетно и да се започне с обсъждането на изключително важните, последвано 
от много важните и важните въпроси. При това по-важно е да се изясняват в дъл-
бочина основни въпроси, отколкото „да се претичва“ през повече въпроси. 

Учениците се насочват да спазват някои основни правила:
 ● да обмислят предварително каква позиция ще защитават;
 ● да говорят кратко и ясно;
 ● да говорят само това, което мислят и което лично ги вълнува;
 ● да не се опитват да доказват нещо, в което не са убедени;
 ● да спорят спокойно, откровено, без обиди, без етикетиране;
 ● да уважават мнението на другите;
 ● да доказват тезата си с факти и аргументи.
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Интерактивна демонстрация
Демонстрацията е важен метод за представяне на същността и показване на 

процесите в изкуствени условия, но близки до естествените. Демонстрацията до-
бива интерактивен характер, ако учениците са активна страна в подготовката, осъ-
ществяването Ӝ и анализирането на резултатите.

Провеждане на интерактивно изследване (практическо занятие) 
Интерактивното изследване се провежда в реални условия, като участниците 

получават предварително ясни и точни указания за работа, изясняват им се раз-
личните роли в изследването, посочват се мястото и начинът на провеждане на 
изследването, както и начинът на отчитане на резултатите. Така се постига голяма 
ангажираност на участниците, груповата енергия се насочва към изследване на 
дадената ситуация. Увеличават се многократно възможностите (на индивидуално 
и групово равнище) за разбиране на ситуацията и формулиране на изводи.

Разработване на малки проекти
Проектирането протича при спазване на определена методика и подпомагане на 

процеса с въвеждане на определени условия, изисквания и правила. Регламентират 
се времето за работа, начинът на представяне на проекта, дава се ясно очертан 
крайният резултат. Разработването на проект може да е индивидуално и групово. 
Този метод развива творчески, технически и организационни умения. 

В практиката се прилагат и други методи с интерактивен характер – центрове 
за обучение (работа в малки групи), симулационни игри, кооперативно учене, про-
веждане на дебат, вземане на интервю, разработване на проект и др. Използването 
на интерактивната методика при работа в групи води до изключително добри ре-
зултати, защото осигурява:

 ● ангажираност на участниците през цялото време;
 ● развитие на комуникативни умения у младите хора;
 ● акцент върху сътрудничеството, а не върху съревнованието в човешките от-
ношения;
 ● усвояване на механизмите на сътрудничество и към характерното за общес-
твото разделение на труда;
 ● взаимно подпомагане и взаимно стимулиране чрез използване на по-голям 
брой възможности за учене и обучение;
 ● привикване на младите хора да изразяват и отстояват правата си, но и да спо-
делят отговорности в групите си;
 ● подпомагане на младите хора заедно да търсят пътища към решаване на про-
блеми;
 ● груповата работа създава модел на социална ангажираност и участие, моде-
лира бъдещите условия на живот и дейност на младите хора.

Всичко това превръща интерактивните методи във важна, неделима и незаме-
нима част от съвременното обучение и образование.
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2.4. Методически насоки 
за работа при използване на интерактивни методи

При работа в група е задължително въвеждането на правила (норми) за групо-
ва работа. Организира се групово извеждане на правилата на работа. Правилата 
следва да определят както организацията на работа, така и взаимоотношенията на 
участниците в групата (например точност, изслушване, изпълнение на указанията 
на учителя, толерантност, взаимопомощ, активност и др.). Правилата се приемат 
за валидни при съгласието на преобладаващата част от участниците. Правилата се 
записват на постер и се поставят на видимо място в кабинета, в който се провежда 
обучението. Възможно е участниците да се подпишат под правилата за групова ра-
бота, с което се гарантира тяхното приемане и последващо изпълнение. Правилата 
имат отворен характер и могат да се допълват.

Използването на всяка от дейностите, при които има прилагане на интерак-
тивна методика, трябва да бъде целеполагащо и да е съобразено с няколко важни 
елемента – темата, възрастта на учениците, времето за подготовка и изпълнение, 
наличието на ресурси и др. От предлаганите дейности се подбират тези, които са 
подходящи за представяне и разгръщане на темата съобразно възрастта на учени-
ците и наличните възможности. Необходими са проява на гъвкавост и адаптиране 
на дейността чрез опростяване, видоизменение или усложняване. Препоръчително 
е да се използват различни методи в последователните дейности и да се редуват 
статични дейности с такива, които са по-динамични или творчески (игри и др.). 
При всяка дейност, когато учениците работят в групи или самостоятелно, трябва 
да се регламентира предварително времето, с което разполагат. Дават се точни 
указания за очаквания краен резултат и как той да бъде представен (постер, попъл-
нени работни листове, изработен колаж и т.н.). При групова работа се дава указа-
ние за избор на говорител, който ще представи общия продукт в края на дейността. 
Следи се работата на групите и при необходимост се подпомагат с примери или 
по-детайлни указания. Поощряват се творчеството, активността и инициативност-
та на учениците. Изисква се формиране на групово мнение, без да се критикува и 
без да се правят квалификации по отношение на работата.

Интерактивните методи трябва да се използват умерено с изключително пре-
цизна предварителна подготовка, да се съчетават и комбинират правилно един с 
друг или с други традиционни методи. Подготвя се предварително всичко необ-
ходимо за реализиране на дейностите по време на занятието (работни листове, 
тестове, карти и др.). Преценява се добре необходимото време за реализиране на 
дейностите. При необходимост се отлага изпълнението на някои от предвидените 
за деня дейности. Може някои задачи да се поставят за домашна работа.

Използването на интерактивната методика ангажира учителя да отчита не само 
формирането на знания и умения по определена тема, но да следи емоционалното 
състояние и да отчита личностното участие на всеки участник, както и развитието 
на групата като цяло. Дава се възможност за изява на всеки ученик, формират се 
групите така, че всеки участник да има възможност да работи с всички останали в 
различни варианти. При по-емоционално ангажиращи личността дейности (напри-
мер ролеви игри и др.) в края се отделя време за споделяне и даване на мнение от 
участниците, което обаче да няма характер на критика или оценка. При обсъждане 
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и разглеждане на определени проблеми се следи състоянието на тревожност на 
групата и на отделните участници. Винаги се представят позитивните възможнос-
ти за развитието на проблема.

2.5. Организиране на проектно базирано обучение 
по биология и здравно образование в 10. клас

Проектно базираното обучение (ПБО) е метод на преподаване и учене, при 
който обучаемите придобиват нови знания и умения в процеса на проектиране, 
планиране и произвеждане на определен образователен продукт. Технологията на 
ПБО е гъвкава и мобилна както по отношение на организацията, времетраенето, 
така и по отношение на съдържанието си. Образователното съдържание не се под-
нася в готов вид от учителя, а учениците самостоятелно работят с информацията 
в процеса на нейното търсене, подбор, структуриране, представяне. Така те овла-
дяват съдържанието активно, при това в конкретен контекст, което прави техните 
знания личностно значими и трайни. В този процес учителят изпълнява функции 
на съветник и партньор, насочващ ученето в съдържателно и функционално отно-
шение в търсенето на отговор на въпросите „Защо?“, „Какво?“ и „Как?“. 

Целта на настоящия текст е да представи проектно базираното обучение като 
възможност за организиране на извънкласни дейности по биология, както и за пла-
ниране и реализиране на избрана тема от учебното съдържание. Проектно бази-
раното обучение отрежда на ученика активна роля в създаването на определен 
продукт. Изключително ценно е въздействието на ПБО върху мотивацията, кому-
никативните умения и уменията за работа в група на учениците. На всички етапи на 
осъществяване на проекта – целеполагане, планиране, реализиране, представяне, 
учениците работят в група, като дискутират, проверяват достоверността на собст-
вените си знания, заключения и хипотези, създават общи стратегии и пр. Именно 
в груповата работа по осъществяване на проекта се създават условия за индиви-
дуален принос на всеки ученик към постигане на общата мисия в зависимост от 
неговите знания и способности. Всичко това създава положителен емоционален 
фон. Обучението, базирано на проекти, съдържа потенциалните възможности за 
осъществяването на непрекъсната обратна връзка, като по този начин допълнител-
но мотивира учениците за активно учене. Тази обратна връзка протича:

 ● от учителя към учениците; 
 ● от участниците в групата към всеки участник поотделно (в процеса на разви-

тие на проекта); 
 ● между групите ученици (при презентиране на резултатите от проектите в 

края на часа).
Едно значимо предимство на този вид обратна връзка освен перманентност е, 

че тя е и по-обективна и учениците осъзнават това. Проектно базираното обучение 
стимулира рефлексията върху собствената познавателна дейност, процес, който 
недвусмислено води към формиране на метакогнитивни умения. Последните се из-
тъкват като надеждна основа за формиране на личност, самостоятелна и контроли-
раща собственото си учене, личност, способна да се усъвършенства през целия си 
живот. В процеса на ПБО се осъществява своеобразна промяна на ролите на уче-
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ниците и учителя. Учениците влизат в ролята на личности, които активно решават 
проблеми. Те са отговорни за своето учене, мотивирани и с чувство за удовлет-
вореност от завършването на нещо полезно, стават активни участници и творци. 
Учителят като треньор/ръководител управлява груповата динамика, поддържа 
движението на процеса напред, съветва и оценява, способства за подобряване на 
междуличностни отношения. Най-общо ПБО се осъществява от взаимосвързани 
дейности, специфични за учителя и учениците в следната последователност:

Етап на предварително проучване и 
планиране. Анализ на ситуацията.
Какво учебно съдържание ще бъде из-
брано? Кои цели ще се реализират чрез 
него? Какъв ще е крайният вид/про-
дуктът на проектите? Какъв предишен 
опит имат учениците? Какви знания и 
умения притежават?
Примерно разпределение на времето.
Създаване на план-график:
Каква ще бъде продължителността на 
проекта? Кога ще се провеждат консул-
тации с екипите? Какви ще са срокове-
те за поетапно оценяване?
Планиране на дейностите. 
Какви дейности ще бъдат организирани?
Каква литература ще използват учени-
ците?
Как ще бъдат формирани екипите?
Планиране на оценяването. 
Какви са целите на оценяване?
Какви е системата на оценяване?
Какъв инструментариум за оценяване 
ще се прилага? Кога и кой ще осъщест-
ви оценяването на проектите?
Контролът и оценката на проектите 
се осъществяват по предварително за-
дадени параметри.
Изводи от цялостната работа на 
учениците.
Дейността на всяка група се анализира и 
оценява поотделно, като се подчертават 
постиженията и слабостите, правят се 
препоръки и предложения за по-ната-
тъшна дейност.

Дейност на учителя

Етап на практическо изпълнение. 
Работа на екипите.
Учениците разпределят задачите в еки-
пите, правят проучвания, създават мо-
дели, разпределят времето си.

Частично презентиране и оценка на 
резултатите на отделните екипи.
Прави се консултация с екипите, на 
която се изясняват основните моменти 
в отделните проекти.

Цялостно сглобяване на проекта 
(презентация)
Следва период (напр. 1 седмица) за ця-
лостна подготовка на проекта и изра-
ботване на презентациите.

Етап на презентация, обсъждане, 
контрол и оценка на резултатите от 
изследването.

Представяне на готовите продукти от 
всяка работна група.

Дейност на учениците

Образователната технология, наречена проектно базирано обучение, може да 
функционира като гъвкава интегрална учебна среда. Това е среда, организирана 
около ученето, а не преподаването, среда, провокираща дискусии и преговори за 
обективността, истинността, полезността на индивидуалните знания, заключения, 
предположения. Установява се връзка на обучението с живота извън класната стая 
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и в същото време се създават условия за формиране на ключови компетентности, 
от които зависи успешната професионална реализация на личността.

ПБО дава възможност за индивидуална изява на всеки ученик според неговите 
знания, умения и ценности, в условия на взаимно сътрудничество и толерантност 
към позициите на другите, а оттук и цялостна мотивация за процеса на обучение 
по биология.

2.6. Педагогически потенциал на образователните комикси 
в обучението по биология

Неоспорим факт, доказал се в добрия педагогически опит е, че обучение, бази-
ращо се на интегриране на ИКТ и различни образователни приложения и софтуер, 
води повишаване на мотивацията на обучаемите, чувството на личен принос в об-
разователния процес, тъй като те участват активно в индивидуални и групови из-
следователски процедури, добавят свои собствени щрихи към артефактите, които 
създават с помощта на различни ИКТ. Основният въпрос тук е как преподавателят 
да организира обучението по биология, така че, от една страна, да се формират 
нормативно определените компетентности, а от друга, обучението да стане по-ув-
лекателно, базирано на методи за проучване и разрешаване на проблеми и най-ве-
че да отговаря на интересите на младите хора.

Kомиксите като средство за обучение
Идеята за приложение на комиксите в обучението се основава на концепцията 

за създаване на трайна ангажираност и мотивация на обучаемите към учебното 
съдържание и учебния процес като цяло. Въпреки дебатите относно педагогиче-
ската ефективност на комиксите като средство за ефективно учене и развитие сред 
изследователите на този проблем съществува единомислие по отношение на някои 
ключови характеристики на комиксите, които ги правят ценен инструмент за обу-
чение в XXI век. Използването на наративна форма като комиксите може да на-
сърчи интереса на учениците към учебното съдържание и да помогне на учениците 
да си припомнят какво са научили, както и да предоставят средство за насърчаване 
на дискусия в учебните часове. 

Създаването и приложението на комиксите в процеса на обучение днес се е 
обособило като научно направление, което се фокусира върху философията на 
комиксите, изучаването на онтологията, епистемологията и естетиката на комик-
сите, връзката между текст и изображения в комикси, както и връзката между ко-
миксите и други форми на изкуството. В редица държави са създадени сайтове в 
помощ на учителите, които искат да интегрират комиксите в процеса на обучение 
по различни дисциплини. 

Етапи в структурирането на комикси
Процесът на създаване на комикси включва следните етапи:

 ● Първият етап описва ситуацията и въвежда основните участници (герои в 
комикса).
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 ● Вторият етап въвежда проблем, неочаквана възможност или представяне 
на конкретна ситуация – това може да бъде събитие, което е проблем за поне 
един от главните герои.
 ● Третият етап представлява решение под формата на частично или пълно 
решение на проблема (графично представен чрез някои от символите, които 
обикновено се използват за онагледяване на конкретно действие или по-про-
дължителен процес и неговия ефект). Този етап може да се повтаря един или 
повече пъти в графичното представяне на комикса. 
 ● Четвъртият етап представя решението, последствието от отговора, кое-
то ясно показва успеха, частичния успех, неуспеха или несигурния успех на 
отговора. Тази информация често се изобразява чрез реакциите на главните 
герои. Четвъртият етап може също така да онагледи как се е променила пър-
воначалната ситуация, която стои в основата на разказа.

Комиксът като знакова система
По своята същност комиксът представлява система от знаци, които онагледяват 

система от явления и предмети, които заместват и означават други предмети, аб-
страктни понятия и лингвистични елементи. Той е по-разбираем и комуникативен.

Основните градивни елементи на комиксите са символи, икони и индекси като 
мотивирани знаци. 

Символите и иконите са широко използвани за визуалното представяне на сю-
жетната линия на комикса, които са приели универсална символика. Те са знаци, 
които приличат на обозначавания обект. Означаваното и означаващото си прили-
чат в някаква степен, така те са мотивирани. 

Индексът като знак, който изразява причинно-следствена връзка, е сроден с 
природата на комикса, който разказва, като търси най-интересните начини за това. 

Хроматемата е знак, които изразява стойностите на цвета според психологи-
ческото им въздействие, знаковата наситеност, идеологическата и националната 
принадлежност. Тя се използва в комикса от самото му дефиниране като жанр.

Обособена част в комикса заема тялото като знакова система. Тялото на човека 
го изразява в максимална степен. Читателите, като всеки човек, схематизират и 
създаваt primal scetches – характеристика, базирана на характерни детайли, с кои-
то се постига „абстракция от безброй подробности“. 
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Приложение на софтуер за създаване на образователни комикси
Съществуват различни софтуерни приложения и сайтове, които осигуряват 

възможност за използването на готови шаблони при създаването на образовател-
ни комикси. В таблица 1 са представени софтуерни приложения за създаване на 
комикси и кратко описание на технологичните им параметри и възможности. 

Таблица 1. Софтуерни приложения за създаване на комикси

Софтуерни приложения 
за създаване на комикси Описание

https://www.storyboardthat.
com/storyboard-creator

Свободният достъп до софтуера позволява създава-
нето на три комикса на седмица. Комиксите са огра-
ничени от 3 до 6 сцени. Изтеглените файлове съдър-
жат воден знак. Услугата предлага платен план за 
учители. 

http://www.toondoo.com Създадените сцени могат да бъдат съхранени само 
като изображения. Безплатен е за използване. Плат-
формата предлага допълнителни услуги като създа-
ване на собствен персонаж, сцена, редактиране на 
изображения, създаване на книга и др. Поддържа 
кирилица, но само на определени шрифтове.

MakeBeliefsComix.com MakeBeliefsComix е безплатен инструмент за създа-
ване на комикс. Получава се достъп до много герои, 
шаблони и възможност за изграждане на свои собст-
вени комикси. 

Comic Master Comic Master е флаш базиран сайт, който е лесен за на-
вигация. С тази услуга можете да се създават собствен 
комикс с герои и персонажи, чрез които да се предста-
вят оригинални истории в различни сфери.

Многоизмерният характер на комиксите се изразява в разнообразието от визу-
ални и лингвистични елементи и кодекси, които могат да се адаптират към различ-
ни стилове на учене. Всичко посочено дотук дава основание убедено да се твърди, 
че приложението на комиксите в учебния процес (както при формирането на нови 
знания, така и при тяхната проверка и оценка) ще доведе до промяна не само на на-
гласите към ученето, но ще направи учебната среда ориентирана към естествената 
потребност на обучаемите да творят и активно да изграждат собствения смисъл на 
знанието.
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2.7 Учебникът по биология – партньор на учителя 
в учебно-познавателния процес

Учителите днес са изправени пред много предизвикателства, свързани с новите 
учебни планове в сила след 2015 година. Учебната програма в сила от 2019/2020 
уч. година включва обемно учебно съдържание с огромен фактологически мате-
риал. Поради тази причина „олекотената“ учебна програма за 10. клас за задължи-
телните учебни часове (72 часа) се отличава с учебно съдържание, включващо ог-
ромно количество абстрактни знания и свързаните с тях понятия, факти, хипотези 
и теории. Това изисква от учениците умения за бързо четене с разбиране, както и 
отлична речева и комуникативна култура. 

Учебникът може да подкрепи учителя и да бъде основен медиатор при реша-
ване на противоречията между очакваните резултати на учебната програма, нама-
ления брой часове и актуалните възрастови характеристики на десетокласниците. 

Пълноценното използване на учебника по биология и здравно образование 
за 10. клас е комплекс от организационно-педагогически дейности, които обхва-
щат всички компоненти на учебника и са насочени към реализиране на основните 
му функции. Тези дейности са насочени към развиване на функционалната грамот-
ност на учениците. 

Използването на различни техники при работата с учебника помага на учени-
ците да изграждат навици самостоятелно да формират знанията си, да задават въ-
проси и да намират отговори, да представят по различен начин наученото и да го 
прилагат (вж. приложение 1).



25

Примерното годишно разпределение на учителя ще намерите като отделен 
електронен ресурс, разработено според програмата и изискванията на МОН. 
Предложените насоки за методи за работа имат за цел да ориентират и информи-
рат учителя за възможностите за избор от негова страна. 

III. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
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4.1. ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА УРОК ЕКСКУРЗИЯ

Екскурзията е такава форма на организация, при която учениците наблюдават, 
възприемат и изучават обекти и явления в тяхната естествена среда. Чрез нея се 
решават специфични учебно-възпитателни задачи посредством активна познава-
телна дейност. Тя има голямо образователно значение и може да се използва за 
решаване на почти всички дидактически задачи.

Моделът на екскурзията е изграден в съответствие с общовалидни методически 
изисквания, отнасящи се до организацията, провеждането и отчитането на резул-
татите от нея. Описанието на посочения модел е направено по компоненти, из-
граждащи т. нар. макроструктура на екскурзията.

ТЕМА 38. Екологични групи организми

1. Предварителна подготовка за екскурзията
Като цяло тя включва последователност от дейности на учителя, които обоб-

щено можем да представим по следния начин: 
А) Определяне на глобалните образователни, възпитателни и развива-

щи цели на екскурзията. В хода на екскурзията учениците от 10. клас ще:
 ● наблюдават различни екологични групи организми в тяхната естествена сре-
да на живот;
 ● изследват и описват различни адаптивни особености на екологични групи ор-
ганизми към различни фактори на средата.

В съответствие със спецификата на темата и целите на екскурзията сме опре-
делили учебния предмет, класа, времето, мястото на провеждане и продължител-
ността Ӝ по следния начин:

Учебен предмет, 
клас 

Време 
на провеждане

Място 
на провеждане

Продължителност 
на екскурзията

Биология 
и здравно образо-
вание – 10. клас 

15 април 
до 15 октомври

Драгоманското 
блато и Чепън 

планина

6 – 7 часа
(от 10.00 

до 17.00 ч.)

IV. ПРИМЕРНИ МОДЕЛИ, УКАЗАНИЯ 
И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА УРОЦИТЕ С ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
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Б) Съставяне на маршрута на екскурзията
Учителят съставя и представя на учениците графично маршрута на екскурзията.
В) Съставяне на подробен план на екскурзията
В случая той включва система от дейности (на учителя и учениците), структу-

рирани в определена последователност, които са в съответствие с целите на ек-
скурзията. За всяка от дейностите са посочени конкретната Ӝ цел, съдържание и 
кратка информация, свързана с мястото (района) на провеждането Ӝ, както и с 
ресурсите, с които учителят може да разполага (вж. тема 38 от учебника).

Г) Инструктаж на учителя във връзка с провеждането на екскурзията в 
Драгоманското блато.

На територията на Драгоманското блато се срещат над 200 вида строго защи-
тени и редки видове животни и растения. С цел да не се наруши спокойствието на 
обитателите му, да се осигурят оптимални условия за наблюденията и безопасност 
на учениците при преминаване по еко маршрут Драгоманско блато, е задължител-
но спазването на следните правила на поведение:

 ● посетителите да се придържат към предварително маркирания еко маршрут;
 ● да се пази тишина;
 ● да не се късат растения;
 ● да не се хвърлят отпадъци и храна;
 ● да не се разрушат съоръженията по еко пътеката;
 ● преминаването по дървеното мостче да се извършва в колона по един.

2. Провеждане на екскурзията
При провеждането на екскурзията учителят и учениците спазват предварително 

изградения план, който включва система от дейности в определена последовател-
ност, в съответствие с формулираните цели и дейности, описани в тема 38. „Еко-
логични групи организми“.

Задача 1. Работа в екипи
Предварително се разделете на няколко работни екипа. Всеки екип ще наблю-

дава и описва в работен лист различни екологични групи организми и техните 
приспособления. При необходимост използвайте определител.

I. ЕКИП

РАБОТЕН ЛИСТ 1
Екологични групи организми спрямо светлината като екологичен фактор

След направените наблюдения попълнете двете таблици. 
Направете снимки на наблюдаваните групи организми.

Групи растения Примери Местообитания Адаптивни 
особености

1.
2.
3.
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I. ЕКИП

Групи животни Примери Местообитания Адаптивни особе-
ности

1.
2.
3.

II. ЕКИП

РАБОТЕН ЛИСТ 2
Екологични групи организми спрямо температурата 

като екологичен фактор
След направените наблюдения попълнете двете таблици. 
Направете снимки на наблюдаваните групи организми.

Групи растения Представители Местообитания Адаптивни 
особености

1. Спрямо ниски 
температури
а)
б)
в)
2. Спрямо високи 
температури
а)
б)
в)

Групи животни Представители Местообитания Адаптивни 
особености

1.
2.
3.
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III. ЕКИП

РАБОТЕН ЛИСТ 3
Екологични групи организми спрямо водата като екологичен фактор

След направените наблюдения попълнете двете таблици. 
Направете снимки на наблюдаваните групи организми.

Екологични 
групи сухоземни 

растения
Представители Местообитания Адаптивни 

особености

1.
2. 
3.

Екологични 
групи сухоземни 

животни
Примери Местообитания Адаптивни 

особености

1.
2.
3.

IV. ЕКИП

РАБОТЕН ЛИСТ 4
Екологични групи организми спрямо почвата 

като екологичен фактор и среда на живот
След направените наблюдения попълнете таблицата. 

Направете снимки на наблюдаваните групи организми. 
Опишете състава на изследваната от вас почва.

Екологични 
групи почвени 

организми
Представители Местообитания Адаптивни 

особености

1.
2. 
3.
n.
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3 . Отчитане на резултатите от екскурзията
В края на екскурзията учителят провежда заключителна беседа, в която се ак-

центира на съществените страни на извършените наблюдения. Прави се преценка 
на работата на учениците, както се обработва и събраният материал, от който се 
правят по-късно колекции и изложби. В заключение учениците правят постери, с 
които илюстрират нуждата от защита и значението и за влажните зони и в частност 
Драгоманското блато. 

4.2. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРОЦИТЕ СЕМИНАРИ

TEMA 42. Антропогенни въздействия с отрицателен ефект (семинар) 
Примерни указания и допълнителна информация за изпълнение на задачите 

Преди изслушване на информацията, която ще представят съответните екипи, 
насочете вниманието на учениците върху задачите в урока. Всяка от задачите е 
включена и в работен лист със заглавието на урока. Изпълнението на тези задачи от 
учениците включва дейности за развиване на различни ключови компетентности. 
Допълнителната информация и насоките за работа по всяка от задачите са помощ 
за учителя да подготви и реализира активен и творчески урок, да избере адекватни 
критерии за оценяване на „своите“ учениците. Отговорите, които са предложени 
тук, са част от възможните отговори, с които може да се изпълнят задачите. Преди 
да ги предоставите на учениците, е добре те сами да формулират отговорите, които 
са открили в представената от съучениците им информация. Отговорите, които са 
предложени, са обширни и не е необходимо да се записва всичко от учениците. 

Задача 1. След изслушване на представената информация по тема 1. Замърся-
ване на атмосферата запишете:

А) какъв е съставът на промишления смог – гъста мъгла дим и газообразни 
промишлени и транспортни отпадъци (SO2, азотни оксиди, CO, органични съеди-
нения, разтворители).

Б) как се образува фотохимичен смог – фотохимичният смог се наблюдава в 
големи и силно индустриализирани градове. Той е смес от отровни газове, в това 
число озон, азотни оксиди, пари на бензина и пестициди. При фотохимичния смог 
няма мъгла (поради което е много коварен). Под въздействие на ултравиолетовите 
слънчеви лъчи натрупаните в тропосферата азотни оксиди започват да се разграж-
дат и освободеният атомен кислород се свързва в молекули озон. Количеството 
на образувания озон се увеличава в обедните часове. Фотохимичен смог се об-
разува в слънчеви дни. В ниските атмосферни слоеве озонът причинява дразнене 
в гърлото, сълзене на очите, главоболие и умора. При по-големи количества озо-
нът затруднява дишането, предизвиква възпаления на дихателните пътища, тежки 
алергични и астматични реакции.
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3 NO2  O + O + O  O2 + O  O3↓
UV – лъчи в тропосферата

В) какъв е съставът на киселинните дъждове – киселинните дъждове се полу-
чават в атмосферата при свързване на серните и азотните оксиди с водни пари. 
Получават се азотна и сярна киселина, които падат с дъждовете наблизо или на 
далечни разстояния от мястото на образуването им.

Г) на какво се дължи глобалното затопляне на Земята – глобалното затопляне 
се дължи на натрупване на CO2, азотните оксиди, метан, фреони и други, които 
възпрепятстват топлината, излъчена от земната повърхност, да се изнесе извън 
атмосферата. CO2, азотните оксиди, метанът и фреоните са основните парникови 
газове.

Д) как се разрушава озоновият слой – основни разрушители на защитния озо-
нов слой са азотните оксиди, ядрените експлозии и фреоните. В стратосферата 
под действие на ултравиолетовите слънчеви лъчи една молекула фреон може да 
разруши за кратко време над 10 000 озонови молекули. 

Задача 4. След изслушване на представената информация по тема 2. Послед-
ствия от замърсяването на атмосферата запишете как въздействат замърси-
телите на атмосферата: 

А) върху растенията

Замърсители на атмосферата Въздействие върху растенията

Високо съдържание на озон Забавя растежа на много растения, по листата 
им се появяват червеникавокафяви петна.

Киселинни дъждове Унищожават листата на дърветата, просмукват 
се в почвата, попадат във водните басейни.

Серен диоксид (SO2) Разрушава някои клетъчни структури. Особено 
чувствителни към SO2 са памукът, спанакът, 
марулите, люцерната.

Флуороводород Натрупва се в листата и ги уврежда.
Етилен Предизвиква окапване на цветовете.
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Б) върху животните
В) върху човека.

Замърсители 
на атмосферата

Въздействие върху 
животните и човека

Въглероден монооксид 
(CO)

Свързва се необратимо с хемоглобина в кръвта. 
Причинява смърт поради недостиг на кислород в 
клетките.

Серни оксиди В умерени концентрации се възприемат като лют 
задушлив газ, който причинява затруднения при ди-
шането и бронхити. 

Ароматни въглеводороди Намират се в саждите и смолите и са канцерогенни 
за човека и животните.

Оловни пари Оловото се поглъща чрез водата за пиене или хра-
ната и уврежда бъбреците, кръвта, черния дроб.

Азбест Предизвиква рак на белите дробове.
Живачни пари Увреждат централната нервна система и бъбреците.
Берилиеви пари Причиняват остри хронични заболявания със смър-

тен изход.
Кадмий Трайно увеличава кръвното налягане, влияе зле на 

сърдечната дейност.

Задача 5. След изслушване на представената информация по тема 3. Замърся-
ване на хидросферата и тема 4. Последствия от замърсяването на хидросфе-
рата запишете:

А) в какво се изразява еутрофикацията на воден басейн – еутрофикацията е 
процес, при който водите се обогатяват с фосфатни и нитратни йони. Така продук-
тивността на водните басейни нараства. Развиват се голямо количество планктон-
ни водорасли (предизвиква се явлението цъфтеж на водата). При нормални усло-
вия тези йони се освобождават след крайното разграждане на мъртвите организми 
и се усвояват от живите. Еутрофикацията е особено опасно явление за стоящите 
води (езера, блата, бавнотечащи разливни реки в долното им течение). 

Б) кои са източниците на топлинно и радиоактивно замърсяване на водите – 
при използване на природни води за охлаждане при получаване на топлоенергия в 
ТЕЦ и АЕЦ, в металургичната и химическата промишленост. Поради повишената 
температура съдържанието на кислород във водата намалява. 

В) как влияят нефтените разливи върху организмите във водните басейни – раз-
летият нефт се разстила върху повърхността на водата и образува слой с различ-
на дебелина, който променя интензивността на проникващата слънчева светлина. 
Нефтените разливи унищожават фитопланктона, нарушават се хранителните вери-
ги във водния басейн. 
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Задача 7. След изслушване на представената информация по тема 5. Замърся-
ване и унищожаване на педосферата и тема 6. Последствия от замърсяване-
то и унищожаването на почвите запишете:

А) Как нитратите навлизат в организма на животните и на човека – при нато-
ряване с азотни торове растенията използват азота за синтезирането на белтъци. 
Излишните количества нитрати се натрупват в растителните тъкани, преминават 
в тревопасните животни и по хранителните вериги стигат до човека. Неусвоените 
нитрати попадат и в питейните води. Липсват естествени механизми за превръща-
нето на нитратите в безвредни съединения.

Б) Как се образуват нитритите и какво е въздействието им върху организмите  
– Постъпилите в човека и животните свободни нитрати се превръщат в нитрити. 
Нитритите се свързват с хемоглобина в кръвта и така се намалява количеството 
кислород в тъканите на организмите.

В) Какви опасности крие използването на пестициди – пестицидите трудно се 
разграждат по биологичен път и се натрупват в организмите по хранителните ве-
риги. Месоядните животни и човекът, като крайни звена в хранителните вериги, 
натрупват най-големи количества пестициди, които причиняват тежки увреждания 
в различни органи.

Г) Кои човешки дейности разрушават почвата – ерозията на почвата е процес, при 
който почвената покривка се разрушава и нейните почвени частици се отнасят необра-
тимо от водните потоци или от вятъра. Човешки дейности, които водят до ерозия на 
почвата, са: неправилно поливно земеделие, изсичане на гори, нерегулирана паша в 
наклонени терени, неправилно разораване на почвите, строителни дейности (пътища, 
големи промишлени предприятия), миннотехнически дейности, открити рудници. 

TEMA 43. Антропогенни въздействия с положителен ефект (семинар)
Примерни указания и допълнителна информация за изпълнение на задачите 

Преди изслушване на информацията, която ще представят съответните екипи, на-
сочете вниманието на учениците върху задачите в урока. Всяка от задачите е включена 
и в работен лист със заглавието на урока. Изпълнението на тези задачи от учениците 
включва дейности за развиване на различни ключови компетентности. Допълнителна-
та информация и насоки за работа по всяка от задачите са помощ за учителя да подгот-
ви и реализира активен и творчески урок, да избере адекватни критерии за оценяване 
на „своите“ учениците. Предложените отговори са част от възможните отговори, с 
които може да се изпълнят задачите. Преди да ги предоставите на учениците, е добре 
те сами да формулират „свои“ отговори, които са открили в представената от съуче-
ниците им информация. Отговорите, които са предложени, са обширни и не е необхо-
димо да се записва всичко от учениците.

Задача 1. След изслушване на представената информация по тема 1. Мерки 
за опазване на атмосферата запишете мерки за намаляване на атмосферното 
замърсяване:

А) Използване на филтри във всички промишлени предприятия, които изхвър-
лят вредни газове в атмосферата.
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Б) Спиране от производството и заместване на фреоните с безвредни техни 
заместители.

В) Премахване на оловните добавки от бензина.
Г) Намаляване на автомобилния транспорт с бензинови двигатели в големите 

градове.

Задача 2. След изслушване на представената информация по тема 2. Мерки за 
опазване на хидросферата запишете:

А) съвременни методи за пречистване на водите в пречиствателните станции – 
използване на пречиствателни съоръжения, комбиниращи механични, биологични 
и физико-химични принципи

Б) ефективни мерки за икономия на питейна вода във вашето домакинство:
1. отстраняване на всички течове от крановете в домакинството
2. използване на батерии за чешми с фотоклетки
3. намаляване обема на казанчетата в тоалетните
4. спиране на течащата вода при миене на зъбите
5. ползване на душ вместо вана
6. събиране на дъждовна вода и използването Ӝ за поливане – за живеещите в 

къщи.
В) действащия закон, който осигурява нормативно опазването на водите в Бъл-

гария, Закон за водите – ДВ брой 67 от 1999 г., и Закон за изменение и допълнение 
на Закона за водите – ДВ бр. 55 от 03. 07. 2018 г.

Задача 3. След изслушване на представената информация по тема 3. Мерки за 
опазване на почвите запишете дейности за:

А) опазване на почвата:
1. инженерно-технически – свързани с периодично очистването на почвите от 

промишленоотпадъчни продукти;
2. агротехнически – изчисляване на необходимото количество минерални торо-

ве, използване на оборски торове, дозирано поливане, редуване на отглежданите 
култури на едни и същи терени;

3. административни мерки – непрекъснат контрол на замърсеността на почвите, 
въвеждане на пределно допустими норми на замърсяване, предприемане на мер-
ки срещу предприятия и лица, които чрез дейността си замърсяват и унищожават 
почвите;

Б) възстановяване на почвата:
1. комплекс от дейности за възстановяване на продуктивността на земеделските 

почви (рекултивация); 
2. лесомелиоративни – залесяване на ерозирали терени, отводняване за намаля-

ване на водната ерозия; затревяване и залесяване на наклонени терени.
В) действащия закон, който осигурява нормативно опазването на почвите в 

България.
Закон за почвите, ДВ брой 86 от 2007 г.
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Задача 4. След изслушване на представената информация по тема 4. Опазване 
на природните ресурси и биоразнообразието в България запишете:

А) видовете защитени територии според Закона за защитените територии в 
България

Категории защитени 
територии в България

Примери

Резервати 
(строги резервати)

„Парангалица“ (Рила); „Бистришко бранище“ 
(Витоша), „Боатин“ и „Царичина“ (Стара плани-
на), „Силкосия“ (Странджа) и други

Национални паркове Рила, Пирин и Централен Балкан
Природни забележителности Пещерите Леденика и Магурата;

Скалните пирамиди – с. Стоб
Маслен нос – на Черно море

Поддържани 
(управляеми резервати)

„Езерото Сребърна“

Природни паркове „Витоша“, „Странджа“, „Врачански Балкан“
Защитени местности Устието на р. Велека, Алдомировското блато, 

местност Пода и други

В) кога е разработена и приета Националната стратегия за опазване на биоло-
гичното разнообразие в България – през 1999 г.

Г) към коя международна конвенция България се присъединява със защитените 
обекти „Сребърна“, „Атанасовско езеро“, „Аркутино“ и „Дуранкулак“ – Конвен-
ция за влажните зони с международно значение (Рамсарска конвенция – приета в 
гр. Рамсар през 1971 г.)

Задача 5. След изслушване на представената информация по тема 5. Между-
народни конвенции и споразумения за опазване на околната среда запишете:

А) на коя дата всяка година се отбелязва Международният ден за опазване на 
природата – 5 юни;

Б) с кое събитие е свързана тази дата – на 05.06. 1972 г. в Стокхолм се про-
вежда Първата конференция на ООН, на която се поставя начало на организирана 
международна дейност по решаване на екологични проблеми и организирано еко-
логично образование;

В) най-важните международни конвенции в областта на опазването на околната 
среда, подписани през последните 30 години:

1. Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) – 1995 г. 
Рио де Жанейро, Бразилия, Протокол от Киото към РКООНИК – 1997 г., Спозу-
мение от Париж към РКООНИК – 2016 г.

2. Конвенция за биологичното разнообразие – 1992 г. Бразилия, ратифицирана 
от България през 1999 г.
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3. Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса 
на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда 
(Орхуска конвенция) – 1998 г. в Дания

4. Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители – 1995 г. 
(ратифицирана от България 2004 г.)

5. Конвеция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при 
международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди 
– 1998 г. в Холандия (ратифицирана от България 2000 г.)

6. Конвенция на ООН за борба с опустиняването на тези държави, които изпит-
ват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка – 1995 г., ратифицирана от 
България 2001 г.

7. Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на 
река Дунав – 1994 г., ратифицирана от България 1999 г. 

8. Конвенция Минамата относно живака – 2013 г, в Япония
9. Други

Задача 6. След изслушване на представената информация по тема 6. Техноло-
гии за намаляване и оползовтворяване на отпадъците запишете какви мерки 
прилага вашето семейство за намаляване на трудно разграждащите се отпадъци.

1. Разделно събиране на хартия, пластмаса, стъкло и метал и поставянето им в 
съответните контейнери.

2. Намаляване употребата на пластмасови изделия и опаковки и замяната им с 
биоразградими такива.

3. Използване на торби за многократна употреба при пазаруване.
4. Други

TEMA 60. Еволюция на организмовия свят през различните геологични 
времена (семинар)
Примерни указания и допълнителна информация за изпълнение на задачите

В учебника по биология и здравно образование за 10. клас тема 60. „Еволюция 
на организмите през различните геологични времена“ е представена като семинар-
но занятие. Предварително учителят трябва да сформира екипите за семинарното 
занятие, да възложи подготовката на отделните теми от урока. В учебния час, след 
изслушване на информациите, представени от отделните екипи, учениците трябва 
да могат да изпълнят задачите от работния лист със заглавието на урока. Предла-
гаме резюмиран текст в помощ на учителя. Информацията може да послужи и за 
изясняване на отговорите на задачите от работния лист, както и за насочване на 
учениците към други източници съобразно посочения план в урока.

Предложеният текст може да послужи за организиране на друга форма на уроч-
на дейност съобразно възможностите на учениците.
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ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗМОВИЯ СВЯТ 
ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ГЕОЛОГИЧНИ ВРЕМЕНА

Според съвременната оценка на учените възрастта на планетата Земя се оп-
ределя на около 4,6 – 4,9 милиарда години, а възрастта на най-старите известни 
засега скали – на около 3,5 милиарда години. Приблизително преди 3,5 милиарда 
години е възникнала и първата жива система – праклетката, чиито потомци са 
разнообразните съвременни живи организми. Формирането на това разнообразие 
е резултат от еволюцията – необратим, продължителен и много сложен процес на 
развитие и усъвършенстване на живата материя. 

Историческото развитие на организмите през различните геологични време-
на зависи от промените на абиотичните фактори. Развитието на флората протича 
в тясна връзка с развитието на фауната. Формирането на днес съществуващото 
био разнообразие е резултат от еволюцията, която е необратима, продължителна и 
води до усъвършенстване на живата материя.

Историческото развитие на живите организми е обект на изучаване от много 
научни дисциплини, основните сред които са историческата геология и палеонто-
логията. Историчната геология изучава измененията на земната кора и условията 
за живот върху нея, а палеонтологията – развитието на организмовия свят през 
различните геологични времена. 

Историята на Земята от момента на нейното формиране като планета досега 
се дели на пет ери (названието на ерите характеризира степента на развитие на 
организмовия свят):

 ● Архайска ера – най-ранния етап в развитието на Земята (гр. archaios – стар);
 ● Протерозойска ера – ера на първичния живот (гр. proteros – първи, zoe – 
живот);
 ● Палеозойска ера – ера на древния живот (гр. palaios – древен, zoe – живот);
 ● Мезозойска ера – ера на средния живот (гр. mesos – среден, zoe – живот);
 ● Неозойска ера – ера на новия живот (гр. neos – нов, zoe – живот). 

Архайската и протерозойската ера обединено носят названието криптозой 
(скрит живот), а палеозойската, мезозойската и неозойската ера – фанерозой (из-
явен живот). На всяка от ерите съответства група земни пластове. 

Архайска ера. През архайската ера във водните басейни на първичния океан 
възникнали първите живи организми. Те били примитивни прокариотни орга-
низми без обособено ядро и без мембранно разграничени цитоплазмени органели, 
а ядреното им вещество било представено от една-единствена хромозома. Услови-
ята на съществуване на примитивните прокариоти благоприятствали възникването 
на множество мутации. Един от най-изявените мутагенни фактори били ултравио-
летовите лъчи, които свободно прониквали до земната повърхност през бедната на 
кислород атмосфера. Въздействието на мутагенните фактори довело до възниква-
нето на огромен брой генетично разнообразни прокариоти. Част от тях продължа-
ват своето съществуване и днес (микоплазми, бактерии, цианобактерии), а друга 
част вероятно са дали началото на еукариотните организми. Първите еукариоти 
с обособено ядро и мембранно разграничени органели наподобявали съвременни-
те камшичести и зелени водорасли. Те дали началото на колониалните организми, 
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от които по-късно възникнали първите примитивно устроени многоклетъчни ор-
ганизми. Първите многоклетъчни растения били свободно плаващи във водни-
те басейни водорасли без диференцирани тъкани и органи. По-късно се развили 
първите прикрепени към дъното водорасли, които приличали на съвременните ка-
фяви и кремъчни водорасли. Първите многоклетъчни животни наподобявали 
съвременните двупластни (мешести) животни. Тялото им имало лъчева (радиална) 
симетрия и било изградено от два слоя клетки – ектодерма и ендодерма. 

През архайската ера се осъществили няколко изменения с изключително голе-
ми еволюционни последствия, тъй като осигуряват на организмите възможности 
за пълноценно използване на ресурсите на заобикалящата ги среда и за оптимално 
приспособяване към непрекъснато променящите се нейни условия:

 ● Възникване на фотосинтезата. Първите живи организми се хранели хете-
ротрофно. Необходимата си енергия те набавяли чрез анаеробно разграждане 
на приети от околната среда готови органични вещества. Благодарение на 
фотосинтезата от неорганични вещества интензивно се синтезирали органич-
ни и се отделял свободен кислород. Образуваните органични вещества оси-
гурявали изхранването на хетеротрофните организми. Отделеният свободен 
кислород спомогнал за формирането на озоновия слой в атмосферата, който 
предотвратява свободното проникване на ултравиолетовите лъчи до земната 
повърхност. Това позволило животът да се развие в повърхностните слоеве 
на водните басейни, а по-късно в крайбрежните зони и на сушата. Натрупва-
нето на кислород във водната среда и атмосферата създало предпоставки за 
възникването на аеробните организми. 
 ● Възникване на еукариотните организми. Появата на еукариоти дала възмож-
ност за локализиране на повече от една хромозома във вече оформеното им ядро. 
Това осигурило проявата на по-голям брой белези и свойства, богат материал за 
действието на естествения отбор и увеличени приспособителни възможности на 
организмите. Възникването на еукариотите е предпоставка за по-нататъшното 
усложняване на устройството и функциите на организмите. 
 ● Възникване на половото размножаване. Половото размножаване възник-
нало при камшичестите едноклетъчни като процес на сливане на две еднакви 
клетки. Това размножаване осигурило възможност за комбиниране на гене-
тичния материал на родителските форми и проявата на нови белези и свойства 
в потомството. Половото размножаване също увеличава многообразието на 
организмите и техните приспособителни възможности. 
 ● Възникване на многоклетъчните организми. Многоклетъчната организа-
ция на живите организми е свързана с диференциране на клетките и специа-
лизирането им в изпълнението на строго определена функция. Клетъчното 
диференциране довело до обособяването на специализирани тъкани, органи и 
системи, а това от своя страна – до усложняване на структурата на организ-
мите и на техните регулаторни механизми. 
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 ● Протерозойска ера. През протерозойската ера окончателно се обособили 
двете основни групи живи организми – растения и животни. Основа за тяхно-
то разграничаване е преди всичко типът на обмяната на вещества и енергия 
с околната среда. През тази ера растенията били представени от различни 
видове водорасли – едноклетъчни и многоклетъчни, свободноплаващи и при-
крепени. Животинският свят включвал представители на различни видове ед-
ноклетъчни и на почти всички типове многоклетъчни безгръбначни животни 
(мешести, червеи, членестоноги). Важно събитие било възникването на три-
пластните животни, които са много по-сложно устроени от двупластните 
животни. Диференцирането на клетките от трите зародишни пласта довело до 
обособяването на същински тъкани, специализирани органи и системи. Три-
пластните животни водели подвижен начин на живот. Тялото им имало дву-
странна симетрия с обособени преден и заден край, гръбна и коремна страна. 
Те имали сетивни органи и добре развита нервна система. 

През кайнозоя животът бил съсредоточен изцяло във водните басейни. Суша-
та била скалиста и пуста. Живеещите в крайбрежните зони бактерии, водорасли 
и едноклетъчни животни взели активно участие в началните почвообразувателни 
процеси, с което подготвили условията за излизането на растенията и на животни-
те на сушата.

Палеозойска ера. Палеозойската ера продължила приблизително 350 млн. го-
дини. Тя включва шест периода: камбрий, ордовик, силур, девон, карбон и перм. 

 ● Развитие на растителния свят. В началото на палеозойската ера клима-
тът бил топъл и влажен. През камбрий продължила еволюцията на еднокле-
тъчните и многоклетъчните водорасли, които населявали главно моретата. 
През ордовик от прикрепените многоклетъчни водорасли възникнали пър-
вите сухоземни растения – вероятно примитивни мъхове с недиференцирани 
вегетативни органи. През силур зелени многоклетъчни водорасли дали на-
чалото на първите сухоземни растения с ясно диференцирани вегетативни 
органи – псилофитите. Те били растения, приспособени за живот в заблате-
ни места край бреговете на водни басейни. Възникването на псилофитите е 
свързано с активни планинообразувателни процеси, отдръпвания на моретата 
и периодични засушавания. При това много крайбрежни водорасли попадали 
на сушата и загивали, но някои видове успели да се приспособят към услови-
ята на периодични засушавания и дали началото на псилофитите. Псилофи-
тите имали оформено стъбло, диференцирано на подземна и надземна част. 
Подземната част наподобявала коренище с ризоиди. Надземната част била 
повече или по-малко разклонена отначало без, а по-късно покрита с люспо-
видни образувания. Стъблото било изградено от различни тъкани – покривна, 
механична и проводяща. Размножавали се чрез спори, като оплождането се 
осъществявало във водна среда. 
За разлика от силур девон бил сравнително спокоен период, с незначителни 
колебателни движения, с топъл и влажен климат. Това благоприятствало раз-
витието на сухоземни спорови растения. От различните видове псилофити 
възникнали първите представители на плауновите, папратите и хвощовите 
растения, обединени под общото название папратовидни. Те били по-добре 
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приспособени към сухоземния начин на живот и имали диференцирани веге-
тативни органи – корен, стъбло и листа. През девон от древните псилофити 
възникнали и първите голосеменни растения, представени от семенните 
пап рати. Те се размножавали чрез семена, които бързо и лесно се пренасяли 
чрез вятъра и водата. За разлика от споровите растения при голосеменните 
оплождането се осъществявало без участието на водна среда, зародишът в 
семето бил защитен от неблагоприятни външни въздействия и осигурен с хра-
нителни вещества в първите етапи от следзародишното развитие. В края на 
девон псилофитите изчезнали напълно. 
През карбон климатът продължавал да бъде топъл и влажен и благоприят-
ствал биологичния прогрес на папратовидните. Те достигнали огромни раз-
мери и образували непроходими гори. Сред най-широко разпространените 
папратовидни били плаунови растения (лепидодендрони и сигиларии) с висо-
чина до 30 m и дебелина на стъблото до 2 m в диаметър, а също и дървовидни 
хвощове (каламити) с височина до няколко метра. Папратите също били 
многобройни. Те имали по-съвършено устройство и били по-добре приспо-
собени към тогавашните условия за живот, някои имали дървовидна форма. 
През перм в резултат на могъщи планинообразувателни процеси се осъщест-
вило цялостно преразпределение на сушата и моретата. Настъпили резки 
промени в климата и той станал сух и горещ. Промените в климата се отра-
зили неблагоприятно върху гигантските папратовидни и те започнали масо-
во да измират. Своето съществуване продължили само някои дребни видове 
папратовидни, развиващи се в сенчести и по-прохладни места. В сравнение 
с папратовидните голосеменните се оказали по-добре приспособени към съ-
ществуващите условия. През перм те вече били широко разпростаранени и 
започнали да образуват обширни гори. 
 ● Развитие на животинския свят. През камбрий продължила еволюцията на 
безгръбначните животни, представени от различини видове червеи, мекотели и 
членестоноги. Най-широко разпространени били трилобитите – членестоноги, 
които пълзели по морското дъно. Тялото им било с дължина около 12 cm, разде-
лено надлъжно на три части, откъдето произлиза и името им. 
През ордовик възникнали първите гръбначни животни, повечето от които 
обитавали сладководни басейни. От тях през силур се развили първите че-
люстни панцерни риби, които имали хрущялен скелет. Тялото им било за-
щитено от щит, изграден от костни плочки (панцер). Потомци на панцерни-
те риби са днешните хрущялни риби – същинските акули и скатовете, чиито 
първи представители се появили по-късно през девон. През силур се появили 
и първите сухоземни безгръбначни животни, представени от някои видове 
паякообразни и многоножки. Те дишали атмосферен въздух чрез специални 
приспособления (трахеи) и се размножавали чрез яйца, които били защитени 
от изсъхване на сушата чрез кожеста обвивка. 
През девон рибите били в биологичен прогрес. През този период в сладковод-
ните басейни се появили и първите костни риби. От тях водят началото си 
същинските костни риби, двойнодишащите риби и ръкоперките. Ръкопер-
ките можели да пълзят по дъното на водните басейни с помощта на гръдните 
и коремните си перки, наподобяващи по устройство петопръстния крайник на 
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сухоземните гръбначни животни. Те дишали чрез хриле, но имали и плавате-
лен мехур, изпълняващ ролята на примитивен бял дроб за дишане на атмосфе-
рен въздух. При пресъхване на водните басейни ръкоперките се придвижвали 
самостоятелно до съседен воден басейн. Приема се, че от тях водят началото 
си четирикраките гръбначни сухоземни животни. В късния девон от ръко-
перките възникнали първите земноводни. Те дишали чрез бели дробове и се 
придвижвали чрез ходилни крака. Белите дробове представлявали еволюирал 
плавателен мехур, а ходилните крака – еволюирали чифтни перки на ръкопер-
ките. Земноводните обитавали влажни и заблатени местности. Оплождането 
при тях било външно, което правело съществуването им все още силно зави-
симо от водната среда. Най-древният представител на земноводните е ихтио-
стегът. 
През карбон земноводните претърпели бърза еволюция и били много ши-
роко разпространени. Най-добре развити потомци на древните земноводни 
били стегоцефалите, които са многобройна и разнообразна група животни. 
В края на карбон от стегоцефалите възникнали първите влечуги. Те имали 
вътрешно оплождането, което се извършвало независимо от водата, и било 
еволюционно предимство, превърнало ги в сухоземни животни. За пълното 
отделяне на влечугите от водата благоприятствали и вроговената покривка на 
тялото им и плътната обвивка на яйцата им, която предпазвала зародишите от 
изсъхване. Бързото придвижване на влечугите обяснява бързото им разпрос-
транение и заемането на нови екологични ниши на сушата. 
През перм влечугите били масово разпространени. Сред тях имало както рас-
тителноядни, така и хищници. Връхна точка в своето развитие влечугите дос-
тигнали през мезозойската ера. 

Мезозойска ера. Мезозойската ера продържила приблизително 170 млн. годи-
ни. Тя включва три периода: триас, юра и креда. 

 ● Развитие на растителния свят. Климатът през триас бил сух и горещ, а 
земната кора – относително спокойна. Растителният свят бил представен ос-
новно от голосеменните растения, които през триас достигнали своя разцвет. 
По крайбрежията на сладководните басейни имало обширни гори от сагови и 
бенетитови голосеменни растения, сред които преобладавали гинковите рас-
тения. Те били високи растения с листа, чиято петура имала ветрилообразна 
форма. Размножавали се чрез едри семена, които висели на дълги дръжки. От 
древните гинкови само един вид – гинко билоба, се е запазил до днес. Отделни 
растения от този вид се срещат и у нас. 
През юра колебателните движения на земната кора се засилили. Климатът 
станал топъл и влажен и благоприятствал развитието на богата растителност. 
Продължило господството на гинковите, саговите и бенетитовите голосемен-
ни. Възникнали иглолистните голосеменни, от които най-широко разпростра-
нение получили кипарисовите и тисовите растения. Предполага се, че в края 
на юра от древни голосеменни възникнали първите покритосеменни (цвет-
ни) растения. За разлика от голосеменните при тях семепъпките били добре 
защитени в завръза на плодника. Семената били защитени от обвивките на 
плода и осигурени с хранителни вещества. Опрашването на цветните расте-
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ния се извършвало отначало чрез вятъра, а по-късно с усъвършенстването на 
цветовете – от насекомите. 
Голосеменните растения продължили своя разцвет до средата на креда, след 
което настъпили силни нагъвателни процеси и се образували нови планински 
вериги. В резултат на промените върху земната кора климатът се изменил 
и станал по-прохладен. Покритосеменните растения, които се приспособили 
най-добре към новите условия, бързо се разпространили навсякъде, посте-
пенно завладели сушата и изместили голосеменните. Голяма част от голосе-
менните растения загинали. Оцелели основно иглолистните, които съществу-
ват и днес във високите части на планините и в местата с по-хладен климат. 
 ● Развитие на животинския свят. Особено характерно за безгръбначните 
животни през триас било широкото разпростанение на представителите на 
главоногите – амонити и балемнити. Амонитите имали спиралнозавита че-
рупка с размери от 5 cm до 1 m в диаметър. Черупката им била разделена на 
много камери, като в последната камера се разполагало мекото тяло. Амони-
тите се движели с помощта на многобройни пипала. Балемнитите имали права 
черупка и плували с помощта на два плавника. Поради промени в условията 
на средата в края на мезозойската ера амонитите и балемнитите измрели на-
пълно.
Освен амонити и балемнити по това време живеели многобройни мекотели – 
миди и охлюви. На сушата активно се развивали насекомите, представени от 
изключително много и разнообразни видове. Видовият състав на гръбначните 
животни претърпял значителни промени. Костните риби постепенно заели 
господстващо място и изместили хрущялните риби. Броят на земноводните 
бързо започнал да намалява и останали малко видове, близки до съвременни-
те земноводни. За разлика от земноводните влечугите се разпространявали 
все по-широко. Част от тях се приспособили за живот в морето – ихтиозаври 
(рибогущери) и плезиозаври (тюленоподобни). Друга част – прародителите 
на динозаврите, се приспособили за живот на сушата. Появили се първите бо-
зайници. Приема се, че те водят началото си от групата на зверозъбите гуще-
ри. Първите бозайници били дребни растителноядни животни. Те имали при-
митивно устройство, но същевременно били носители на големи изменения 
в кръвоносната, нервната и половата системи, които им осигурили по-късно 
господстващо място сред животните на сушата. За разлика от земноводните 
и влечугите, бозайниците имат четириделно сърце и постоянна телесна тем-
пература. Това им осигурява висока интензивност на обменните процеси и 
висока жизнена активност независимо от температурните колебания на сре-
дата. Тялото на бозайниците е покрито с космена покривка, която играе важна 
роля за предпазването от студа. Развитието на зародишите протича в тялото 
на майчиния индивид, където те са защитени и осигурени с храна. В първите 
етапи от следзародишното си развитие малките на бозайниците се изхранват 
с мляко. Всичко това осигурява защита на малките и ги прави сравнително 
независими от резките колебания в условията на средата. 
През юра влечугите увеличили своето видово разнообразие. Те били предста-
вени от различни крокодили, костенурки, гущери и змии. Влечугите заемали 
цялата суша, моретата, а някои се приспособили и към летене. Най-широко 



43

разпространение получили динозаврите. Някои от тях достигнали гигантски 
размери и имали дължина до 30 m и маса до 30 t. Част от динозаврите били 
хищници, а друга част – тревопасни. Всички имали дълга опашка и шия, малка 
глава и грамаден труп. Движели се на четири крака. Появили се и хвърчащите 
гущери (птерозаври). Те летели с помощта на ципи, опънати странично меж-
ду тялото и предните крайници. В края на юра се появили и първите птици. 
Приема се, че те произлизат от дребни гущероподобни хищни влечуги, жи-
веещи по дърветата. Тези влечуги имали кожни гънки, обрасли с пера, бла-
годарение на които можели да планират от едно дърво на друго. Перата им 
представлявали видоизменени люспи. За преходна форма между птиците и 
влечугите се приема археоптериксът. Подобно на бозайниците възникване-
то на птиците също е свързано с големи изменения в устройството и физиоло-
гичните процеси. Птиците също имат четириделно сърце и постоянна телесна 
температура. Приспособленията им за летене и грижите за потомството им 
осигуряват бързо разпространение и широко разселване върху сушата. През 
юра се появили и други примитивни бозайници от типа на торбестите бозай-
ници. Те наподобявали насекомоядните бозайници, били хищници и се хране-
ли предимно с насекоми. 
През креда в резултат на настъпилите резки промени в условията на средата 
гигантските влечуги започнали масово да измират. За разлика от тях птиците 
и бозайниците силно увеличили своето видово разнообразие. През креда се 
появили същинските птици и плацентните бозайници. Благоприятно влияние 
върху тяхното бурно развитие оказало прогресивното развитие на покрито-
семенните растения, използвани за храна. 

Неозойска ера. Последната ера от историческото развитие на земята започва 
преди около 67 млн. години и продължава до днес. Тя включва два периода – тер-
циер (третичен) и кватернер (четвъртичен) период. През неозоя се оформя 
съвременният облик на континентите и океаните, което се съпровожда с активна 
вулканична дейност и многократни резки промени в климата. 

 ● Развитие на растителния свят. Неозойската ера се характеризира с раз-
цвет на покритосеменните растения. През неозоя тяхната група се обогатила 
както по отношение на видовия състав, така и по отношение на жизнените 
форми. Днес цветните растения са представени от различни видове дървета, 
храсти, лиани, едногодишни и многогодишни треви. Прогресивните белези 
в устройството осигуряват почти повсеместното им разпространение върху 
сушата. 
В началото на терциер климатът бил топъл и благоприятен за различни видо-
ве покритосеменни растения, а през втората половина на периода настъпило 
значително захлаждане. В северното полукълбо се формирали два растителни 
пояса – северен и южен. Северният пояс бил представен от листопадна широ-
колистна растителност (топола, бук, дъб, бреза и др.), а южният – от вечнозе-
лена тропична растителност (камфорово дърво, бамбук, палми, канела и др.). 
Продължилото захлаждане на климата предизвикало постепенно изместване 
на границите на двата пояса по на юг. В края на терциер географското разпре-
деление на растенията било близко до съвременното. 
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През кватернер в резултат на неколкократни заледявания в северното по-
лукълбо се развила студоустойчива растителност, представена от широко-
листни и иглолистни дървета и храсти. Оформил се съвременният облик на 
растителния свят. 
Развитие на животинския свят. По-голямата част от влечугите измрели 
още в края на мезозойската ера. През неозойската ера продължили своето съ-
ществуване само някои видове дребни влечуги. За разлика от тях насекомите, 
птиците и бозайниците са в разцвет и са представени от много и разнообраз-
ни видове. В началото на терциер бозайниците все още били примитивно 
устроени, но към средата на периода се появили представители на различни-
те разреди плацентни бозайници – хищници, копитни, китоподобни, гризачи, 
прилепи и др. В края на терциер се появили и маймуните. 
През кватернер се обособил съвременният облик на животинския свят. По-
явил се и човекът. 
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Примерни техники за работа с учебника

ЗА МОТИВАЦИЯ:
1. Направете предположение по даден ориентир
(Подходяща за всеки урок за нови знания. Учителят показва само изобра-

женията в електронния учебник и поставя задачата или скрива заглавието на 
урока в книжния учебник и посочва изображенията.)

Наблюдавайте фигурите и направете предположение каква е темата днес. Фор-
мулирайте предположението в две изречения. 

2. Задайте въпрос
(Подходяща за всеки урок за нови знания.)
Прочетете заглавието на урока. Задайте въпроси към отделни думи от него, 

които започвате с: Какво знаете за…?; Защо…?; Каква е връзката…? Кога…? 
Какво…? Как…? 

3. Проблемна ситуация 
Към урок № 8 „Взаимодействие между алели на различни гени“:
Мендел приема, че за всеки белег отговаря двойка наследствени фактори. Днес 

според съвременната генетика наследствените фактори се наричат гени. С други 
думи, за един ген отговаря един белег. Ние знаем, че при дихибридното кръстосва-
не двата белега (например цвят и повърхност на семената на граховите растения) 
се определят от алелите на два гена. 

Но как може да се обясни фактът, че при унаследяването на един белег – форма 
на гребена при кокошките, се наблюдава разпадане на този белег, което е харак-
терно за дихибридното кръстосване, а именно 9:3:3:1? 

(Фактите за разпадането при дихибридното кръстосване могат да дадат и 
учениците като отговори на въпроси, зададени от учителя.)

ЗА РЕПРОДУКТИВНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 
Традиционни техники са: коментиране на част от текста след самостоятелно 

прочитане, намиране на отговор на въпрос в отделен абзац от текста, попълване на 
таблица, съставяне на план; съставяне на план-конспект.

Една от най-важните страни в обучението по биология е работата с термини и 
понятия. Задължително е учениците да се учат да работят с термини: да ги нами-
рат в урочната статия, да ги записват, да ги запомнят, да ги използват.

Техника, която интегрира знания и умения с езиковото обучение, се осно-
вава на изработване и използване на флаш карти. Учителят записва в началото 
на урока на дъската или в презентацията си разбъркано изучените (не само по би-
ология) и новите понятия, които ще се използват в урока. (Например в урок № 12 
„Мутационна изменчивост“ те са: комбинативна изменчивост, наследствена 
изменчивост, мутанти, мутагенни фактори модификации, химични мутагени, 
физични мутагени, химични мутагени, наследственост, изменчивост, ненаслед-

V.  ПРИЛОЖЕНИЕ
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ствена изменчивост). В края на урока, като част от рефлексията, учителят поста-
вя задача на учениците да отделят новите понятия (комбинативна изменчивост, 
мутационна изменчивост, мутагенни фактори (физични, химични, биохимични) 
мутации), като едновременно с отговорите им той ги маркира в неговия запис. 
Следващата стъпка в задачата е учениците да посочат онези от новите понятия, 
които могат да бъдат представени чрез текст и символ, рисунка, схема, диаграма 
(например: видове генотипна изменчивост – комбинативна и мутационна; ви-
дове мутагени – физични, химични, биологични; мутанти и мутации). Послед-
ната стъпка е даване на домашна самостоятелна работа на учениците с учебника: 
изработване на флаш карта (карта памет) на новите понятия като източник на ин-
формация е само учебникът. 

Указание за изработване на карта памет
(флаш карта) на понятие

1. Предварителна подготовка: 
Набавете си малки листчета с еднакви размери и цвят. Те ще бъдат Вашата 
памет за новите понятия. Всяко листче е една карта с две страници (лице и 
гръб), в която ще съхранявате информация за едно понятие.
2. Ход на работа 
2.1. На първата страница на картата представете новото понятие чрез:

 ● неговото название;
 ● текст, символ/рисунка/схема, която най-добре го описва.

Изработените от учениците карти могат да се използват в различни игри за 
групова работа в уроците за преговор и обобщение, за портфолио по предмета.

ЗА СРАВНИТЕЛНОАНАЛИТИЧНИ ДЕЙНОСТИ 
Сравнението и анализът са по-високо ниво на работа с учебника. Техниките и 

дейностите, свързани с тях, може да се провеждат едновременно с репродуктив-
но-изследователските, защото те също изискват умения за намиране на съществе-
ното, за кратко записване и ясно формулиране на мисълта. 

Да сравнявате, означава да откриете прилики и разлики между 
два и повече обекта по зададени (определени) критерии

При сравнение следвайте следните стъпки:
1. Определете обектите за сравнение
2. Определете признаци за сравнение
3. Открийте приликите и разликите
4. Обяснете причините и направете изводи
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Във всяко сравнение са заложени елементи на анализ, т.е. отделяне на части и при-
знаци, и синтез – обобщаване и намиране на взаимовръзки. Сравнението може да се 
провежда на основата на текст, рисунки, схеми в учебника (включително и на лабора-
торна работа!) и резултатите могат да се представят под формата на таблици. Напри-
мер към урок № 17. „Изменчивост и наследственост“ (упражнение) сравнението на 
модификации и мутации може да се извърши чрез работа със следната таблица: 

Таблица 1. Сравнение между модификации и мутации

Критерии за сравнение Модификации Мутации 

1. Фактори на средата, 
които ги предизвикват
2. Унаследяване
3. Обратимост
4. Приспособяват орга-
низмите към конкретните 
условия на средата
5. Засягат само един или 
няколко индивида на вида
6. Засягат всички индиви-
ди на вида

Забележка. По критерий 1 въведете отговора си с думи, а по критерии 2, 3 
и 4 – с „да“ и „не“

Огромна помощ в ра-
ботата с учебника оказ-
ва илюстративният ма-
териал. Той може да се 
използва и за задачи за 
сравняване и анализира-
не. Работата по дадено 
изображение е свързана 
с неговото наблюдение. 
Добре е да се дават кратки 
инструкции на учениците 
как да наблюдават едно 
изображение (например 
към урок № 19. „Инди-
видуално развитие на 
животните и човека. Заро-
дишно развитие“ наблю-
дението на фиг. 1 може да 
се извърши с предложена-
та инструкция и едва след 
това да се постави задача). 

яйчник

яйцеклетка

Фиг. 1
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Наблюдението е умение мислено да се преобразува 
описанието на дадено понятие в негово изображение, 

в което се откриват неговите съществени белези.

При наблюдение следвайте следните стъпки:
1. Разпознайте вида и броя на изобразените обекти.
2. Назовете ги.
3. Разпознайте означените с 1, 2, 3, 4, 5 структури и процеси.
4. Какво е общото и различното между 4 и 5?

ЗА ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Познати и използвани техники са: съставянето на въпроси, различни от 

тези в учебника; съставяне на разказ с биологични грешки, които трябва да се 
открият и поправят; съставяне на текст с пропуснати думи, съставяне на текст по 
зададени ключови думи, съставяне на кръстословици и др.

Съставяне на текст или есе по зададена тема. Тази техника стимулира ми-
словната и вербалната дейност. При изучаването на новия материал разказите се 
съставят на основата на прочетеното в учебника и представляват кратко негово из-
ложение. Ключовите думи, дадени от учителя, са подредени в последователността, 
с която трябва да се използват в разказа. Работата се усложнява, когато думите 
са дадени без определена последователност или са включени и излишни, които не 
могат да бъдат използвани в текста. Този вариант изисква значително внимание и 
съобразителност. Във всеки един от вариантите на ученика се предлага да озагла-
ви разказа и да обясни на какъв въпрос отговаря заглавието (какъв въпрос може да 
се зададе към него). Този вид дейност е удобна и за диференциране на обучението: 
на ученици, които се справят по-трудно, се дава първият вариант, а на учениците, 
които се справят лесно – вторият вариант. Може да се използва и за проверка на 
уменията за самооценяване, като се дава възможност на учениците да изберат ва-
рианта, с който мислят, че ще се справят по-добре. За тази цел е необходимо да се 
включи допълнителна инструкция в първия вариант – за дописване по допълнител-
ни ключови думи, а на втория – за задраскване на ключовите думи, които ученикът 
не може да включи в текста.
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ПРИМЕРНА ЗАДАЧА ЗА СЪСТАВЯНЕ 
НА ТЕКСТ ПО КЛЮЧОВИ ДУМИ В 2 ВАРИАНТА

Части 
на задачата Вариант 1 Вариант 2

Подусловие 1 Съставете кратък текст. Из-
ползвайте ключовите думи в 
изложението си в дадената по-
следователност.

Съставете кратък текст. Из-
бирайте от дадените ключови 
думи, като ги подредите в из-
ложението си в логическа по-
следователност.

Ключови думи Екологични фактори, въз-
действат, живи организми, 
различна сила, оптимум, 
най-благоприятна стойност, 
песимум, потиска, минимум, 
минимална стойност, макси-
мум, максимална стойност, 
смърт на организма, граници 
на издръжливост на вида

Екологични фактори, въз-
действат, живи организми-
оптимум, песимум, потиска, 
минимум, минимална стой-
ност, максимум, различ-
на сила, най-благоприятна 
стойност, смърт на орга-
низма, граници на издръж-
ливост на вида, максимална 
стойност

Подусловие 2 В края на текста си отговорете 
с едно изречение на въпроса: 
Еднаква ли е числеността на 
индивидите на даден вид при 
различните степени на въз-
действие на екологичните фак-
тори върху тях?

Завършете текста си, като в 
последното си изречение раз-
криете връзката между чис-
леността на индивидите на 
даден вид и степените на въз-
действие на екологичните фак-
тори върху тях.

Подусловие 3 Поставете заглавие на текста 
и формулирайте въпрос към 
него.

Поставете заглавие на текста 
и формулирайте въпрос към 
него.

Отговор на 
подусловие 3

Закономерности (степени) при 
въздействието на екологични-
те фактори

Закономерности (степени) при 
въздействието на екологични-
те фактори
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