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Уважаеми колеги,
В ръцете си държите книгата за учителя, която е част от
един нов учебен комплект по „Технологии и предприемачество“
за 1. клас. Реформата в българското образование от 2015 година постави нови предизвикателства пред всички нас, които
работим в тази област. Това в голяма степен рефлектира върху
технологичното обучение, като промени както наименованието
на учебния предмет – „Технологии и предприемачество“, така и
съдържанието му. В същото време в него е запазена традицията
от последните години – да бъде интегриращ център за прилагане на опит, придобит от другите учебни предмети.
Как да се провежда обучението по един учебен предмет, съчетаващ две големи сфери, които все повече се обвързват една с
друга? Как да се интерпретират новите моменти в съответствие с традиционните подходи, които са приети от учителите
в нашата страна? Кои са новите подходи, които приближават
нашите ученици до изискванията на утрешния ден? На тези и на
много други въпроси сме дали отговори чрез разработването на
учебния комплект, за да бъде педагогическото взаимодействие
един добре определен, възпроизводим и управляем процес, осигуряващ предвидими дидактически резултати.
За първи път се появява една нова съдържателна област в
предмет от задължителната подготовка – предприемачеството – и то точно в съчетание с технологиите. Мнозина от вас
вероятно си задават въпроси като: „Защо предприемачество в
1. клас?“ и „Готови и уверени ли сме да влезем в това предизвикателство?“
Изграждането на предприемачески компетентности е дългосрочен процес, който изисква постепенно натрупване на знания
и умения в течение на учебните години. Целта е от най-ранна
възраст да се изгражда предприемачески начин на мислене, чрез
който да се развива творческия и новаторски потенциал на учениците. Тази визия определя и заложените цели и резултатите
в учебната програма по предмета, която адекватно отразява
утвърдените световни практики в образованието по предприемачество.
Целта на създадения от нас учебен комплект е да се превърне
в истински помощник за учителя, като осигури философията,
визията, целите, съдържанието и методическите насоки на новия предмет, както и контекста, в който ще се осъществява
учебния процес. Същевременно той осигурява отлични условия на
ученика за учебна дейност в уроците.
Ние, авторите на този учебен комплект, сме уверени, че с
негова помощ ще работите лесно, ще постигнете реализиране
на предписанията на учебната документация и ще осъществите
толкова необходимата за съвременните хора техническа, технологична и икономическа подготовка.
Желаем ви приятна и ползотворна работа!
Авторите
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1. УЧЕБНИЯТ ПРЕДМЕТ „ТЕХНОЛОГИИ
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Запознаването със света на техниката и технологиите започва още в периода на детската
градина и продължава в началното училище. Децата използват разнообразни технически средства, чиито принципи на работа не познават, но
това не е пречка за използване на различните им
функции – тук е мястото на предмета технологии
и предприемачество да разкрие теоретичните и
практическите основи на съвременната техника.
Съвременният труд на хората във всички области
се интелектуализира и това се отразява на изискванията към техническата и технологичната подготовка на учениците. В периода на началното училище,
и по-конкретно в първи клас, ключовата дума е
грамотност. Това се отнася не само за усвояване
на уменията за четене и писане, а и за овладяване
на основите на техническата и технологичната грамотност. Усъвършенстването на работата с основни
инструменти и пособия, които не принадлежат към
най-съвременните средства, но са актуални и днес
и имат важно място в живота на хората, например
ножица, нож, игла и др., е също част от тази грамотност и не бива да бъде подценявано.
Мотивацията на учениците играе важна роля за
ефективното обучение – интерес, желание, цел,
удовлетворение. В първи клас мотивирането на
учениците се извършва главно чрез представяне
на привлекателни теми, които са интересни на
децата, организацията на учебната работа, отношението на учителя, типа учене.
Един качествено нов момент в съвременното технологично обучение е и новият подход към
осъществяване на интегративните взаимодействия
между учебните предмети на основата на ключовите компетентности, определени с Европейската
референтна рамка. Чрез представените в учебната програма примерни дейности и междупредметни връзки се постига съгласуваност и взаимодействие между съдържанието на отделните
предмети. Заедно с това чрез новия предмет технологии и предприемачество се навлиза в сферата на икономическите отношения – разбиране на
основни икономически понятия, поемане на отговорност, вземане на решения, участие в благотворителност. По този път се изграждат основите и
на икономическата грамотност и представата за
предприемачество.
Погледът към технологиите през перспективата на предприемачеството осмисля по нов начин
практическите дейности и ги поставя в контекста
на предприемаческо мислене и култура. Безспорно ясното формулиране на резултати, свързани с
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изграждане на предприемачески знания, умения и
отношения, е най-значителната промяна в новия
учебен предмет.
Какво представлява предприемачеството? Разглеждано в широк смисъл, предприемачеството се определя като способност за превръщане
на идеите в действия 1 . То не означава само и
единствено икономически познания и умения за
стартиране на собствен бизнес, а преди всичко е
мисловна нагласа и набор от умения, които дават
увереност на индивида да търси и използва възможности, да мисли креативно и да не се страхува да действа.
Основната цел на образованието по предприемачество е да формира именно тази богата палитра от знания и умения, които определят предприемчивостта и инициативността като едни от
най-важните компетентности за пълноценната реализация на човека. Затова Европейският съюз я
нарежда сред осемте ключови компетентности за
учене през целия живот: „Инициативността и
предприемчивостта е умението да превръщаш
идеите в действия. То включва в себе си креативността, иновативността и поемането на риск,
както и умението за планиране и управляване на
проекти, за да бъдат постигнати поставените
цели. Индивидът осъзнава контекста на своята
работа и успява да „улавя“ възможностите, които се появяват. То е основата за придобиване на
по-специфични умения и познания, необходими на
онези, които създават или допринасят към социалните или търговските дейности. То включва в
себе си и разбиране на етичните ценности и доброто управление.“ 2
Предприемачеството като раздел от учебното
съдържание на този етап насърчава ученика да
развива своята инициативност, подкрепян от общността. Фокусът е върху изграждане на неговата
увереност, уменията му за общуване и работа в
екип. Наред с това той усвоява и някои основни финансови и икономически знания. Ученикът
Насърчаване на младежкото предприемачество чрез
образование и обучение. Резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно насърчаване
на младежкото предприемачество чрез образование и
обучение (2015/2006(INI)). <http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150292+0+DOC+XML+V0//BG>
2
Recommendation of the European Parliament and of the
Council of 18 December 2006 on key competences for
lifelong learning. [Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот.] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32006H0962>
1

изследва различни възможности и идеи, предлага и взема решения. Той научава за ролята на
професиите в общността, както и уменията, които те изискват. Осъзнава какво са потребностите
и желанията на хората и как производството на
стоки и услуги и търговията с тях удовлетворява
необходимостта от тях. Ученето чрез практика и
активното включване на родителите, бизнеса и
цялата местна общност в процеса способства за
изграждане на трайни знания и умения и създава ясна връзка между изучаваното в училище и
в живота3 . Това стимулира интереса на ученика
към различни професии като основа за бъдещо
кариерно развитие. Мотивацията му за учене се
повишава и се намалява вероятността от ранно
отпадане от училище.
Ползите от образованието по предприемачество са видими за всички участници в процеса
на всяко ниво. Учениците стават самостоятелни
и се формират като отговорни личности с лидерски качества, притежаващи важни за живота компетентности като финансова грамотност, умения
за вземане на решения и иновативен подход към
проблемите. В училището се създава атмосфера
на креативност и сътрудничество, като учителите имат свобода да експериментират и прилагат съвременни подходи на преподаване. Организирането на разнообразни училищни събития и
благотворителни инициативи като част от учебния
процес дава възможност за активно включвано
на родителите и местната общност.
Последователното и надграждащо образование по предприемачество във всички училищни
степени в крайна сметка води до осезаем ефект
в икономиката и цялото общество – създават се
по-успешни фирми в иновативни сектори, които
привличат креативни и уверени служители и генерират повече приходи. В обществен план инвестициите в образованието по предприемачество спомагат за предотвратяване на социалното
изключване.
Тези ползи от обучението по предприемачество
са ясно изведени в редица документи и изследвания на европейско ниво. Предприемаческото
мислене и инициативността се осъзнават като
предпоставка за бъдещото развитие на Европа,
а обучението по предприемачество се определя
като инвестицията с най-висока възвращаемост.
Затова е важно то да започне от най-ранна училищна възраст, за да се създаде отношение към
знанието, образованието и собственото развитие
в дългосрочен план.
Образователен модел, следван в мрежата на JA Europe.
<http://www.jaeurope.org/education.html>
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УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО „ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
В 1. КЛАС
В учебната работа се овладяват личностно значимите качества инициативност, предприемчивост
и отговорност и се поставя ударение върху положителното отношение към труда, към съвременната техника и технологиите. Подготовката в
областта на предприемачеството е резултат от
прилаганите в учебната работа дейности, свързани със самостоятелно вземане на решение и поемане на отговорност. Междупредметните връзки
на предметно равнище се осъществяват по нов
механизъм – интегриране в системата от ключови
компетентности, включени в Европейската референтна рамка.
Специфичните цели на обучението по технологии и предприемачество в начален етап, според
Държавните образователни стандарти, приети с
Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка са:
••овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с техниката и технологиите;
••възпитаване на позитивно отношение към
техниката и технологиите и разбиране на ролята им в живота на хората;
••изграждане на основни знания, умения и отношения, свързани със съвременния икономически живот;
••разбиране значимостта на различни професии и необходимостта от лидери за развитието на общността;
••възпитаване в инициативност, предприемчивост и отговорност като съществен елемент
на обща култура и на общообразователната
подготовка;
••изграждане на позитивно отношение към труда, опазването на природните ресурси и природосъобразното поведение.
На тази основа в учебната програма за първи
клас са определени глобални теми и резултати, на
които се базира обучението. Основните технологични знания, умения и отношения се овладяват
на сетивна основа, във и чрез практически дейности.
Областите на компетентност в държавните образователни стандартни обхващат четири
тематични сфери, условно назовани – Техника и
безопасност, Технологии, Инициативност и предприемчивост и Конструиране и моделиране – за
удобство при структуриране на учебното съдържание.
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Първата област е Техника и безопасност. Акцентът в нея е поставен върху популярни технически
средства и безопасността при използването им.
Тя включва четири подобласти. Ученикът:
••познава принципно устройство и функции на
популярни машини и механизми;
••изработва модели на механизми;
••познава предназначението на популярна битова техника и нейното безопасно и природосъобразно използване;
••свързва рационалната организация и контрола на дейностите с качеството на продукта;
••използва и съхранява правилно и безопасно
инструменти и материали.
Декомпозирани на ниво първи клас, изглеждат
така – ученикът:
••знае различни начини за задвижване и управление на играчки, модели;
••познава предназначението на колелото и
оста в техниката и бита;
••познава правила за безопасно поведение
при използване на инструменти и материали;
••използва прости механизми за задвижване
на изделия;
••разграничава част, механизъм, машина.
В тази област на компетентност ясно се откроява мястото на техниката като съществена част от
живота на хората. Запознаването на учениците с
основни технически понятия като част, механизъм,
машина и задвижване стои в основата на техническата подготовка. Главно изискване в работата
с най-често използваните инструменти и материали е осигуряване на безопасна и здравословна
среда. Учениците са запознават с правилата за
безопасност и изискването да поддържат ред и
чистота на работното място.
Втората област на компетентност е Технологии.
Ученикът:
••използва подходящи инструменти и достъпни
технологични операции за ръчна обработка
на материали;
••има обща представа за технологичен процес
– среда, етапи, съдържание, последователност, краен продукт;
••познава значението на информационните
технологии като фактор за развитие на съвременното общество;
••познава технологии за студена обработка
на хранителните продукти при приготвяне на
храна – почистване, измиване, нарязване;
••изброява правила за отглеждане на домашни
животни и растения;
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••илюстрира с примери положителното и отрицателното влияние на техниката и технологиите върху живота на хората.

На равнище първи клас те са декомпозирани и
конкретизирани така – ученикът:
••свързва получаването на продукт с необходимостта от извършване на последователни
дейности (операции);
••разбира необходимостта от организация и
контрол на дейностите;
••познава основни правила за обработване на
хранителни продукти – почистване, измиване,
нарязване, смесване;
••планира и организира рационално работата
си самостоятелно и в група;
••разбира необходимостта да довежда започнатата работа до край;
••познава основни правила за отглеждане на
стайни растения и на домашни любимци.
Тук основната тежест пада върху запознаване
и ориентиране в процеса на изработване на изделие – етапи, последователност, съдържание на
дейностите, организация и контрол.
Третата област е Инициативност и предприемчивост. Ученикът:
••разбира значението на основни икономически понятия, като: труд, доход, разход, професия, заплата, семеен бюджет, стока, услуга
и др.;
••предлага идеи за решаване на икономически
проблеми на практическа основа;
••свързва производството на стоки и услуги
със задоволяване на личните и на обществените потребности;
••разбира, че продуктите се произвеждат, разменят и продават;
••разбира значението на личната отговорност,
инициативността и предприемчивостта за
личния и обществения напредък;
••проявява активност, изобретателност и въображение в работата по различни теми и
проекти.
Декомпозирани за възрастта 6 – 7 години (първи клас) те са определени по следния начин:
Ученикът:
••има обща представа за основни икономически понятия – труд, цена, стока, услуга, личен
бюджет;
••разбира, че за изработването и закупуването
на стока или услуга са необходими финансови средства;

••различава видове стоки според предназначе-

нието и употребата им – спортни, хранителни.
••проявява инициативност при осъществяване
на индивидуална и групова дейност;
••доказва предимствата на извършваната учебно-трудова дейност и резултата от нея.
Ориентацията на подготовката е насочена главно към основите на икономическа грамотност –
разкриване съдържанието на основни понятия
като труд, цена, стока, услуга, финансови средства и тяхното активно прилагане в учебна и житейска среда.
Четвъртата област – Конструиране и моделиране включва следните основни резултати:
Ученикът:
••илюстрира идеи с технически рисунки и скици;
••съставя план за изработване на изделие по
етапи и дейности;
••използва различни информационни източници при конструиране и моделиране на изделие. Оценява своята и работата на другите по
определени критерии;
••прилага различни начини за комбиниране,
свързване и сглобяване на детайли и компоненти;
••проучва и тества материали и конструкции за
здравина, устойчивост и функционалност.
Декомпозирани за целите на обучението в
1. клас те са:
Ученикът:
••осъзнава ролята на графичното изобразяване на конструкцията като етап от създаването на изделие;
••изработва изделие по аналогия на реален
обект;
••използва снимки, технически рисунки и скици при конструиране и моделиране;
••конструира и моделира, като използва неподвижно свързване на елементи от хартия,
природни и подръчни (отпадъчни) материали.
Подготовката в 1. клас в тази тематична област
е ясно ориентирана към изграждане на умения за
работа по образец, по инструкции, като ученикът
се стимулира да представя идеи с достъпни графични изображения (техническа рисунка), които
после да се осъществят. Първокласниците работят
с разнообразни материали – хартия, картон, под
ръчни и природни материали и др. Конструират
и моделират, като правят опити да откриват и
отстраняват собствените си грешки под ръководството на учителя. Правят оценки и самооценки,

влизат в роли и умеят да работят в екип.
Като обща констатация може да се каже, че
учебното съдържание е определено съвременно,
с високи цели и предоставя широка основа за
развитие на разнообразни компетентности в областта на технологиите и предприемачеството.
Този нов подход към структурирането на учебния
предмет намира своите основания в бурното развитие на всички области на живота, пазарната
икономика, динамиката на професиите.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ УРОЦИ
Учебният комплект е създаден в съответствие с
държавните образователни стандарти и учебната
програма по технологии и предприемачество за
първи клас.
Съдържанието на видовете уроци отговаря на
препоръчителното разпределение, посочено в
учебната програма:
••за нови знания – 50%;
••за затвърдяване на новите знания и за обобщение – 44%;
••за диагностика на входното и на изходното
ниво – 6%.
В реален брой часове това са 16 урока за нови
знания, 14 урока за затвърдяване и за обобщаване и 2 за диагностика.

2. УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Учебният комплект се състои от учебник, албум
с приложения и материали, който осигурява работата на учениците по темите от съдържанието на
учебника, книга за учителя, електронен вариант
на учебника, който се намира на сайта https://
anubis-bulvest.kitaboo.com и дава възможност на
учителите и учениците да го използват в интерактивен режим.
Учебникът е предназначен за учениците от първи клас на началния етап от основната степен за
осигуряване на урочната работа по учебния предмет технологии и предприемачество. Необходимо
е да се отбележи, че текстовете в учебника не са
задължителни за четене от първокласниците. Те
са в помощ на учителя, на родителите и на децата, които могат да четат.
Той съдържа 32 теми, в съответствие с хорариума на учебния предмет по учебен план. Всяка
тема представлява отделна урочна единица и е
разположена на две страници (един разтвор). Те
са посветени на ситуации от живота на ученика и
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са свързани със значими и интересни за децата
моменти . Всяка от тях е богато илюстрирана с
цветни изображения, по-често снимки, тъй като
те най-реално представят особеностите на показаните обекти .
Изделията са достъпни и забавни – играчки,
украса, полезни предмети за бита и училището,
подаръци .
За определяне на принадлежността на уроците
към глобалните теми от учебната програма е поставена цветна индикация на номерата на темите
в съдържанието на учебника . Същите цветове са
използвани и на страниците на съответната тема
на урока . Тази информация е предназначена за
учителя и има следните цветови означения по глобални теми:
– зелен цвят – Планиране и обработка;
– оранжев цвят – Инструменти и материали;
– син цвят – Уреди, машини, механизми;
– лилав цвят – Професии и предприемачество;
– жълт цвят – Конструкции и модели .
За диагностика и обобщаващи уроци е определен сивият цвят .
Структурата на страниците по темите (разтвора) е със съвременен дизайн и предполага
едно по-детайлно открояване на отделните съдържателни части . Приета е нова структура на урока, която за улеснение на учителя и учениците
следва методическия ход на урока . В този смисъл
разграничаваме пет самостоятелно обособени, но
логически и съдържателно свързани части:
• Въвеждаща част
• Информационна част
• Практическа част
• Контролно-приложна част (обратна връзка) –
субектът на управление получава информация за поведението на управлявания обект
и коригира при необходимост своето въздействие .
• Допълнителна част (алтернативна, разширяваща, помощна, творческа)
• Заключителна (оценъчна част) анализ, обобщаване, преценка по критерии (самооценяване) .

Въвеждаща част

Фиг. 1. Място и функции на въвеждащата част
Въвеждащата част служи за представяне на темата и мотивиране на учениците . На основата на
представените изображения, кратки текстове, гатанки, кръстословици и др . се провежда уводната
беседа или дискусия . Дискусиите са предвидени
в голям брой теми – учениците са провокирани
да разсъждават, да изказват мнения, да дават
предложения . Както най-често се случва и живота, отговорите не се дават наготово, трябва да
се помисли, да се обсъдят различни страни, да
се направи опит . В рубриката „Да поговорим за
…“ са поставени опорни точки – въпроси, задачи,
данни, с които се провокира интересът и желанието на учениците за предстоящата учебна работа . Това е важна част от структурата на урока, с
която се поставя началото на работата по темата .
Информационна част

Фиг. 2. Място и функции на информационната
част
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Информационната част е втората структурна
единица в урока . Чрез рубриките „Важно е да на-

уча …“ или „Необходимо е да си припомня …“ се
насочва вниманието на учениците към онази част
от учебното съдържание, която ще бъде обект
за изучаване или упражняване в този урок . Тук
с представяне на основните понятия, подкрепени
с примери, илюстрации, графики се дава основната информация, която ще се свърже с новите
знания . Тази информация ще бъде опора и при
прилагане и оценяване .

Контролно-приложна част

Практическа част

Фиг. 4. Място и функции на контролно-приложната част
Контролно-приложната част има ролята да
служи като опора при получаване на обратна
връзка от учениците за степента на усвоеност на
учебното съдържание . С подходящи въпроси и задачи се установява доколко са операционализирани учебните цели .
Фиг. 3. Място и функции на практическата част

Допълнителна (творческа) част

Практическата част предоставя основната информация, на основата на която се провежда
самостоятелната работа на учениците . Рубриката
„Как да направя…“ насочва учениците за изпълнение на практическите дейности . В отделно обособени сектори са разположени: необходимите
инструменти, материали, помощни пособия; готовото изделие в завършен вид; технологията с отделните етапи, последователност, операции . Този
раздел служи като главна насока за изясняване
на технологията на работа . Практическата работа
е обвързана с учебната информация и дава възможност за прилагане на изучаваната информация .
Фиг. 5. Място и функции на допълнителната
(творческа) част
Допълнителната (творческа) част служи за
разширяване на възможностите за интерпретиране на различни страни от изучаваната тема .
Тук най-често се провокира въображението на
учениците, или се предоставят идеи за групова
или индивидуална работа с творчески характер .
В някои от случаите тук се прави интегративното
взаимодействие между двете съдържателни части
на учебното съдържание – технологиите и предприемачеството .
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Оценка (самооценка)

Фиг. 6. Място и функции на оценката (самооценка)
Частта за оценяване или самооценяване има
за цел да улесни приключването на работата по
темата, като се направи съдържателна преценка на дейността на учениците . Въпросът „Как се
справих?“ е само външен ориентир към резултата
от работата . В методическите указания за провеждане на учебната дейност към всяка тема са
дадени качествени критерии, пряко свързани със
специфични страни за оценяване като: правилно
изпълнение на операциите, свързване на елементите на изделието, функционалност, завършеност
и др .
Уроците са разпределени в три категории – уроци за нови знания, уроци за затвърдяване и обобщаване и диагностика .
В уроците за нови знания главният акцент е
поставен върху възприемане на новата учебна
информация . Като обединителен център е новото
понятие, което е предвидено в учебната програма . Учениците се запознават с новото понятие на
основата на практически дейности, назовават, дават примери, стремят се да използват термините
адекватно .
Уроците за затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията са насочени към разбирането
и прилагането им в нов контекст . Учениците имат
възможност да приложат на практика наученото в
предишните уроци, като усъвършенстват уменията
и представите си .
Диагностичните теми са предвидени в началото
и в края на учебната година . Те са предназначени за установяване на равнището на знанията и
уменията на учениците за по-добро планиране на
учебната работа в съответствие с индивидуалните
възможности на всеки от тях . В първи клас не
се поставят цифрови оценки, но постиженията на
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децата, отразени в тестовия бал, може да служат
като ориентир за постигнатите дидактически резултати .
Концепцията на учебника е оригинална и следва
логиката на учебната работа по един нов рационален подход, приложен към интерпретиране на
учебното съдържание . В нея са отразени водещите тенденции при изграждане на един учебен
комплект, насочен към съвременно технологично
и предприемаческо образование:
• връзката ни с технологията в ежедневието;
• взаимното обвързване, развиване и обогатяване на технологиите;
• ежедневното използване на стоки и услуги,
които дължим на технологиите;
• влиянието на технологиите и предприемачеството върху средата, културата, обществото;
• връзката с предприемачеството като нова територия за учениците – основна финансова
грамотност, разбиране на отношенията в пазарното стопанство, култура на потребление;
• въздействието на предприемачеството за насърчаване на креативността и изграждане на
предприемачески начин на мислене .
Албумът с приложения и материали е неразделна част от комплекта . На всички преподаватели и родители са известни затрудненията, които
съпътстват осигуряването на материалите, необходими за практическата работа . Авторите и екипът на издателствата Булвест 2000, ИК Анубис и
Фондация Джуниър Ачийвмънт България са се погрижили да предоставят комплект с материали,
които не винаги могат да се набавят от учениците
и родителите . Приложенията и комплектът с материали в албума осигуряват почти всички теми
за работа през учебната година . С това се цели
постигането на няколко резултата:
Добро учебно-материално осигуряване;
Равни възможности за работа по изделията;
Варианти за изработване на някои от изделията;
Надграждане и творческо интерпретиране на
продуктите от дейността .

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ
Тема

Албум
Приложения

Албум
Комплект материали

Брой в комплекта
материали

Допълнителни
материали

1. Какво нау- Приложение 1 (с. 1) – разгъвка на
чих в детската модел
градина?
2. Моята
папка

Приложение 34 (с. 26) – стикери

3. Седмична
програма

Приложение 12 (с. 9) – разгъвка
на модел
Приложение 30 (с. 25) – стикери

4. Аквариум

Приложение 13 (с. 10) – готов
модел

природни
материали по
избор: есенни
листа, камъчета, пясък, миди
и др.

5. Маракаси

Приложение 3 (с. 2) – разгъвка на
модел

2 – 3 ролки от
тоалетна хартия, семена или
зърна по избор:
слънчогледови,
оризови, бобени, царевични
или др.

6. Вкусно и
полезно

пластмасово ножче,
клечки за зъби,
дървени шишчета

1 брой
8 броя
3 броя

1 брой

7. Телефон

Приложение 15 (с. 11) – модели
за изрязване

щанцована разгъвка
от велпапе

8. Нашата
улица

Приложение 4 (с. 3) – модели за
изрязване

разноцветни листове
хартия:
червен,
светлосин,
тъмносин,
жълт,
зелен,
оранжев

9. Техниката у
дома

Приложение 16 (с. 12) – разгъвка
на модел;
Приложение 23 (с. 18) – модел за
изрязване;
Приложение 31 (с. 25) – стикери

10. Коледна
украса

Приложение 14 (с. 11) – модел на
шаблон

1
1
1
1
1
1

брой
брой
брой
брой
брой
брой

салфетка;
подходящ съд;
плодове по
избор: круша,
банан, киви,
грозде и др.

отпадъчни кутии
по избор: от
чай, мляко,
сок, бисквити
и др.;
гланцово
блокче

дълъг конец или
канап за общия
гирлянд
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Тема

Албум
Приложения

11. Новогодишна картичка

Приложение 5 (с. 4) – разгъвка на
модел;
Приложение 17 (с. 13) – картон за
основа

12. Опаковка
за подарък

Приложение 18 (с. 14) – разгъвка
на модел

13. Грижи за
животните
през зимата

14. Домашни
любимци

Албум
Комплект материали

Брой в комплекта
материали

бели конфети
(може от перфоратор)

прежда за връзване
на хранилката –
жълта;
дървено шишче

100 cm
1 брой

щанцовани малки
кръгчета от велпапе;
кабърче

2 броя
1 брой

Приложение 19 (с. 15) – разгъвки
на модели

15. Професии, Приложение 20 (с. 16) – модел за
които позна- изрязване;
вам
Приложение 21 (с. 17) – модел за
изрязване
16. От какво
имам нужда?

Приложение 33 (с. 5) – стикери

17. В спортния магазин
18. Часовник

Приложение 22 (с. 18) – модел за
изрязване;

19. Машините
– помощници
на човека

Приложение 2 (с. 1) – разгъвка на
модел

20. Мартеници

21. Растенията у дома

метални нишки:
бяла;
червена;
прежда:
бяла;
червена
Приложение 6 (с. 5) – разгъвка на дървено шишче
модел

22. Играчки от Приложение 8 (с. 6) – разгъвка на
хартия
модел
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Допълнителни
материали

1 брой
1 брой
50 cm
50 cm
1 брой

отпадъчна
пластмасова
или картонена
чинийка, капак
или др.;
семена или
зърна по избор:
слънчогледови,
царевични,
пшенични или
др.; залчета
хляб, парчета
от бисквити,
ябълка и др.

Тема

Албум
Приложения

Албум
Комплект материали

Брой в комплекта
материали

Допълнителни
материали

23. Веселата
азбука

Приложение 7 (с. 4) – модели за
изрязване;
Приложение 24 (с. 19) – модели
на шаблони
Приложение 25 (с. 20) – модели
на шаблони

24. Куклен
театър

Приложение 9 (с. 7) – модели за
прегъване;
Приложение 10 (с. 8) – модел за
прегъване
Приложение 26 (с. 21) – модели
за изрязване

дървени шишчета

3 броя

залепваща
лента

25. Великденски венец

Приложение 27 (с. 22) – модели
за изрязване

прежда за краката на 30 cm
пилето – жълта

26. Автомобил Приложение 11 (с. 8) – модели за
изрязване;
Приложение 28 (с. 23) – разгъвка
на модел

щанцовани големи
кръгчета от велпапе;
клечки за зъби

27. Да си
направим плодов десерт

пластмасови ножче и
лъжичка

28. Играчка за Приложение 32 (с. 25) – стикери
подарък

парче сив плат
(20 cm х 20 cm);
метална нишка –
синя
кръгли ластици –
малки

1 брой

кламер

1 брой

кафяв картон;
цветни хартии

1 брой

сламка;
цветна хартия

1 брой

29. Самолет

Приложение 29 (с. 24) – разгъвка
на модел

30. Дървото
на пожеланията
31. Игра „Откриватели“
32. Какво научих в първи
клас?

4 броя
2 броя

салфетка;
подходящ съд;
плодове по
избор: ягода,
банан, киви
или др.;
цедено кисело
мляко;
мюсли или ядки
и др.

1 брой
3 броя

Приложение 35 (с. 7)
залепваща
лента
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Книгата за учителя от учебния комплект се утвърди като общоприет стандарт през последните
години. В тази връзка си даваме сметка, че създаването на един добър учебник е изключително
важно, но той е само основата, върху която се
гради учебната работа. Книгата за учителя дава
методически идеи, творчески интерпретации на
отделните дейности и е надеждна опора за осъществяване на урочната работа. Предложената
методика е съобразена със съвременните постижения на педагогическата наука и практика.
Книгата за учителя е предназначена да подпомага пряко работата на учителя в часовете по
технологии и предприемачество. Тя включва общи
насоки, методически разработки за всяка тема,
примерно годишно разпределение (тематичен
план), учебната програма по технологии и предприемачество. В нея е представена концепцията
и педагогическата технология.
Книгата за учителя предоставя всички необходими указания, които подпомагат разработването
и реализирането на темите, подбрана и адаптирана учебна информация, насоки за проследяване
на дидактическите резултати в началото и края
на учебната година. Годишното разпределение се
прави в таблица по утвърдения формат, като се
отразяват спецификите на предмета. Разпределението е подробно и ценен помощник на учителите
в ежедневната работа и училищната документация.
Електронните ресурси и тяхното използване в
образованието е отдавнашна мечта на педагозите. В последните години бяхме свидетели на опити
за интегриране на информационните технологии
в учебната работа. Този процес обикновено се
осъществява чрез разнообразни софтуерни продукти, например достъпни програми за обработка
на текст, графика, музика и др. Най-често обаче
те не се обвързват добре със съдържанието на
темите от съответния учебник.
Чрез електронните ресурси, създадени специално за този учебен комплект, се постига не само
пълно съответствие по отношение на съдържанието, но се осигуряват и богати възможности за разширяване на информационната и практическата
основа на всяка тема. По този начин се постига
реално интегриране на съвременните информационни технологии за мотивиране на учениците и
за повишаване на качеството на учебната работа.
Електронните ресурси в учебния комплект по
технологии и предприемачество са повече от 140
отделни единици, които пряко подпомагат дейността на учениците и учителите. Ресурсите са
достъпни както по време на урочната работа, така
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и по време на самостоятелната подготовка в училище или у дома. Те съдържат не само ресурси за
онагледяване, представяне на идеи, варианти на
учебната информация, но също и задачи, гатанки,
кръстословици. Електронните материали могат да
се използват за индивидуална и за групова работа. Те са разпределени в 5 категории:
••Първата категория материали е предназначена за подпомагане на учителите и учениците
за въвеждане в темата на урока – изображения, текстове, задачи, видео материали. Те
служат като допълнителна опора за учебните
дейности към рубриката „Да поговорим за …“.
••Втората категория ресурси са свързани с
рубриката „Важно е да науча …“ или „Необходимо е да си припомня…“. Тези две рубрики
са предназначени за втората (информационна) част в разтвора на учебника. С помощта
на текстови, картинни изображения и видео
материали се разширява информационното
поле на разглежданата тема. Решават се задачи, с които се обосновава необходимостта да се усвои тази информация. Тук се осъществява връзката с учебното съдържание,
мотивират се учениците, прави се подготовка
за практическата дейност.
Третата
категория ресурси е насочена към де••
тайлно представяне на технологията за работа по изделието. Голямото предимство на този
тип материали се състои във възможността
да се представя неколкократно всеки етап
материалите
от технологичния процес. Видео
могат да се възпроизвеждат с обясненията и
да акцентират на отделни моменти. На учениците могат да се поставят различни задачи при наблюдението на технологията – за
установяване на ред и последователност на
действията, съдържание на етапите, начин на
изпълнение на операциите и др.
Четвъртата категория ресурси има приложна
насоченост – чрез тях се проверява в каква степен учениците са усвоили онази част от учебното
съдържание, която е била обект на изучаване в
урока, като в повечето случаи се залага на вариативност в различен контекст.
Петата категория електронни материали има
предназначението да разшири възможностите за
допълнителна и предимно творческа работа по
темата. Тук с предложените идеи се прави опит
да се провокира мисленето и въображението на
учениците.

3. ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ
Технологията, която авторите на учебния комплект са разработили и предлагат, се основава на
всички елементи на педагогическия процес (цели,
съдържание, форми, методи, средства), в съответствие с постиженията на педагогическата наука,
програмирани и насочени към постигане на планираните резултати.
За да бъде обучението един добре планиран,
възпроизводим и управляем процес, чрез който
постигаме резултати, рефлектиращи в опита на
детето, са заложени следните основни подходи:
–– Интерактивно учене – терминът „интерактивен“ означава взаимодействие. Ученикът взема
участие чрез вербални и/или физически действия
в рамките на учебната работа. Този процес трябва да се осъществява в условията на обучението.
Чрез учебния комплект по технологии и предприемачество успешно се осигурява обмен на информация, стимулира се интереса на учениците, провокира се рефлексията.
–– Активно учене – означава, че ученикът извършва определени действия докато учи, включен
е в ангажиращи дейности, прави нещо. Децата
използват ръцете си и интелекта си, за да предлагат идеи, да решават проблеми, да дискутират.
Активното учене е приятно, забавно и ефективно.
–– Конструктивно учене – ново структуриране на
знанията на основата на идеи, които стоят извън
позната информация. Ученикът участва в конструиране на процеси самостоятелно, планира, организира, прогнозира решения, дава идеи.
В учебния комплект са осигурени и възможности
както за индивидуална, така и за екипна работа.
Съвместната дейност има много силен социализиращ ефект. Децата са поставени пред необходимостта да дават и получават помощ, да участват
във вземането на решения, да влияят на общия
резултат. Екипната организация на учебните занимания силно мотивира учениците, прави ги по-активни, стимулира конкуренция между групите.
Едно от най-големите предизвикателства пред
съвременната педагогика е да се отговори на
нуждите от допълнителна подкрепа за личностно
развитие на деца и ученици. От 1.08.2016 г. е в
сила Закон за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., В чл.
187, ал. (3) са определени видът и формите на
обучение, както и конкретните дейности за деца
и ученици:
••със специални образователни потребности;
••в риск;
••с изявени дарби;
••с хронични заболявания.

При тях могат да се прилагат и различни достъпни стратегии, които да улеснят и съдействат за
приобщаване на тези ученици.
Известни са някои стратегии и подходи, които
са достъпни и приложими в условията на българското училище. Лани Флориан4 представя конкретни насоки:
„Учениците избират как, къде и с кого да учат.
Учителите създават възможности в процеса на
учене и се допитват до всеки ученик как биха могли да му помогнат.
Учителите създават възможности, които насърчават учениците да работят в различни групи.
Учителите се консултират със своите колеги,
включително и с тези, които осигуряват специална подкрепа и споделят идеи за преподаване и
учене.
На учениците се има доверие, че могат да правят добър избор за своето учене.“
Учебният комплект предлага възможности за
съобразяване с индивидуалните възможности на
учениците, да се планират и възлагат задачи, чрез
които да постигат нивото на своите възможности
и същевременно да се запази развиващия характер на обучението по учебния предмет Технологии
и предприемачество.
По отношение на адаптирането на задачите по
степен на трудност е важно да се запазва съдържанието и връзката с актуалната тема, като се
редуцират броят и видът на отделните операции и
части на изделието в съответствие с възможностите на ученика.
Флориан, Лани. Изследване на приобщаващата педагогика /Виртуален център за приобщаващо образование,
2015. <http://priobshti.se/article/priobshtavashta-podkrepa/
izsledvane-na-priobshtavashtata-pedagogika> (04.07.2016)
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Годишно тематично разпределение по учебния предмет
„Технологии и предприемачество“ за 1. клас

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

1

2

3

4

5

6

1.

1.

Какво
научих в
детската
градина?

диагностика Установяването на равнището на знанията и уменията на учениците се извършва чрез решаване на
задачи, свързани с учебното съдържание в 4. подготвителна група на детската градина и във връзка
с резултатите, предвидени в учебната програма.

2.

2.

Работно
място

нови знания Изброява различни материали за изработване на
изделия – хартия, картон, текстил, природни материали, отпадъчни (подръчни) материали.

3.

3.

Седмична
програма

нови знания Обработва хартия и картон, природни, текстилни и изделие, неподотпадъчни (подръчни) материали.
вижно съединеПрилага операциите рязане, биговане, прегъване,
ние
връзване, съединяване и оцветяване.

4.

4.

Аквариум

нови знания Планира своята работа на основата на графична
план за работа
информация – снимки, технически рисунки, скици.
Обработва хартия и картон, природни, текстилни и
отпадъчни (подръчни) материали.

5.

5.

Маракаси

нови знания Изработва изделия и модели по инструкции, по
образец или по собствен замисъл.
Сравнява различия в качествата на свое изделие с
качествата на образец.

6.

6.

Вкусно и
полезно

нови знания Познава начини за предварителната обработка на
хранителни продукти (миене, почистване, нарязване и смесване).
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материали,
инструменти,
работно място

хранителен
продукт

Директор: .................................................................
		
(Име, фамилия, подпис)

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Забележка

7

8

9

Ученикът определя и назовава свойства и функции на предмети.
тестово оценяване
Изпълнява операциите рязане, прегъване и лепене, като се придържа към образеца.
Работи върху тестови задачи и извършва практическа дейност.
Ученикът описва организацията на работното място.
Посочва и назовава най-често използваните инструменти и материали.
Изпълнява операцията лепене, като се придържа към образеца и технологията.
(БЕЛ)
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот
и спорт/подреждане и почистване на работното място.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът описва и изпълнява операциите рязане по права и крива линия, лепене,
като се придържа към образеца.
(математика, БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/описание на изделие, техническа
рисунка и др.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът посочва основни етапи в изработване на изделието.
Изпълнява операциите рязане, лепене, оцветяване.
Описва и назовава различни природни материали.
(околен свят, БЕЛ)
Инициативност и предприемчивост/представяне на резултати от собствената
работа.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/използване на
хартия, картон, природни материали и текстил в творчески дейности.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът изброява различните материали за изработване на маракаси.
Назовава и прилага основни правила за безопасност при ползване на инструменти и материали.
(музика)
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот
и спорт /планиране на екологични дейности на територията на училището.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът посочва начини за предварителна обработка на хранителни продукти
(миене, почистване, нарязване, смесване).
Приготвя плодова закуска, като прилага студена обработка на хранителни
продукти.
(околен свят)
Инициативност и предприемчивост/ проучване на безопасни начини за обработка
на хранителни продукти – почистване, измиване, нарязване, смесване.
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот
и спорт/участие в дискусии по здравно-екологични теми.

заключителна дискусия, дегустиране
на готовите плодови
закуски, обобщаване,
оценка, самооценка
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7.

7.

Телефон

нови знания Посочва начини за използване на комуникационни комуникация
средства.
Прилага основни правила за безопасност при
работа с инструменти.

8.

8.

Нашата
улица

нови знания Проучва информация от разнообразни информационни източници при конструиране и моделиране
на изделие.
Конструира с готови елементи познати обекти от
заобикалящата среда.

модел

9.

9.

Техниката у
дома

нови знания Изброява уреди, които работят с електричество.
Изброява начини за пестене на енергия.

машина

10.

10.

Коледна
украса

нови знания Изработва изделия от хартия и картон по отпечатани или очертани с шаблон елементи.
Прилага операциите рязане, биговане, прегъване,
връзване, съединяване и оцветяване.
Прилага основни правила за безопасност при
използване на инструменти за обработка на материали.

шаблон

11.

11.

Новогодиш- затвърдяна картичка ване

Прилага операциите рязане, биговане, прегъване,
връзване, съединяване и оцветяване.

12.

12.

Опаковка за затвърдяподарък
ване

Изработва изделия и модели по инструкции, по
образец или по собствен замисъл.
Прилага операциите рязане, биговане, прегъване,
връзване, съединяване и оцветяване.

13.

13.

Грижи за
затвърдяживотните
ване
през зимата

Планира своята работа на основата на графична
информация – снимки, технически рисунки, скици.

18

7

8

Ученикът разпознава съвременните комуникационни средства, с които хората
общуват.
Посочва и назовава най-често използваните средства за комуникация, описва
характерни белези по техни изображения.
(БЕЛ)
Умения за учене/планиране на дейности по изработване на изделие.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът използва моделиране, за да пресъздаде конструкция на сграда.
Обработва подръчни материали за създаване на модели на сгради.
(околен свят, изобразително изкуство)
Умения за учене/представя събрана информация по тема.
Дигитална компетентност/използване на разнообразни съвременни информационни източници за търсене на информация по тема.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът изброява електроуреди и машини, използвани в домакинството и бита
на хората.
Обяснява опасностите при работа с електроуреди.
Изпълнява последователно технологичните операции, като се придържа към инструкциите.
(математика, околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологии/определяне на мястото за залепване на елементите в
изделие.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът използва шаблон за изработване на коледна украса.
Прилага операциите очертаване и рязане, прегъване, оцветяване.
Назовава основни правила за безопасност.
(математика, околен свят, изобразително изкуство)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологии/оразмеряване на хартия и картон, като очертава
елементи с помощта на шаблон.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/рисуване и
оцветяване на елементи на изделия, свързани с игри, празници и обичаи.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/събиране на
информация за подготовката за празници и обичаи.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът реже картон по права и крива линия.
Изпълнява операциите рязане и лепене, като се придържа към образеца.
(околен свят математика)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/рисуване и
оцветяване на елементи на изделия, свързани с игри, празници и обичаи.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът реже, бигова, прегъва, лепи, връзва.
Изработва изделие, като спазва последователност от инструкции.
(БЕЛ, околен свят)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
изделия и опаковки за подарък.
Инициативност и предприемчивост/участие в благотворителни и доброволни инициативи в училище и в района (изложби, базари).

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът обработва подръчни и природни материали, като реже, връзва.
Посочва необходимостта от грижи за птиците през зимата.
Назовава материалите и инструментите, които използва.
Определя последователността на операциите за изработване на хранилка за птици.
(околен свят)
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот
и спорт/събиране на отпадъчни материали и участие в природозащитни дейности.
Умения за учене/планиране на дейности по изработване на изделие.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка
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14.

14.

Домашни
любимци

затвърдяване

Посочва грижите за отглеждане на домашни любимци.

15.

15.

Професии

нови знания Различава професии, свързани с производство на
стоки и услуги.
Посочва и назовава някои стоки и услуги.
Разбира необходимостта от финансови средства
за изработването и закупуването на изделие.

16.

16.

Нужда или
желание

нови знания Разграничава собствените потребности като „нужда“ и „желание“.

17.

17.

В спортния
магазин

нови знания Разбира значението на спестяването и даряването. личен бюджет,
Разбира необходимостта от финансови средства
цена
за изработването и закупуването на изделие.

18.

18.

Часовник

нови знания Използва начини за подвижно съединение при
подвижно съедизадвижване и управление на играчки и модели.
нение
Използва инструкции при изпълнение на практическа работа.

стока, услуга

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

1

2

3

4

5

6

19.

1.

Машините – затвърдяпомощници ване
на човека

20.

2.

Мартеници

20

Назовава машини, апарати и техника, използвани
в съвременни професии.
Посочва примери за влиянието на човешката дейност върху околната среда.

нови знания Обработва хартия и картон, природни, текстилни и
отпадъчни (подръчни) материали.
Прилага операциите рязане, биговане, прегъване,
връзване, съединяване и оцветяване.

7

8

Ученикът посочва основни грижи за отглеждане на домашни любимци.
Реже, бигова, прегъва, лепи.
(околен свят)
Инициативност и предприемчивост/събиране на информация за грижите за отглеждане на стайни растения и на домашен любимец.
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологии/записване на резултати от наблюдение.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът има обща представа за професиите на хората и техния труд.
Разграничава и назовава стоки и услуги.
(околен свят)
Инициативност и предприемчивост/участие в ролеви игри, свързани с професиите.
Събиране на информация за познати професии.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът определя на практическа основа различни потребности като „нужда“ и
„желание“, според неговите отправни точки.
Класифицира нужди и желание по собствен критерий.
(околен свят, математика)
Социални и граждански компетентности/обсъждане и вземане на решение по
проблем или тема.

заключителна дискусия, обобщаване,
оценка, самооценка

Ученикът се ориентира на практическа основа в същността на понятията цена и
личен бюджет.
Назовава и разграничава хранителни и спортни стоки.
Осъществява самостоятелен избор на стоки според личния си бюджет.
(математика, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/проучване и сравняване на стоки, класифицирани по вид – спортни и хранителни стоки.

заключителна дискусия, обобщаване,
оценка, самооценка

Ученикът изпълнява операциите рязане, пробиване, прегъване, съединяване при
обработка на хартия и картон.
Осъществява подвижно съединение между части на конструкцията на изделие.
(математика, БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/словесно описване на идея.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

9

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Забележка

7

8

9

Ученикът изброява машини, които подпомагат труда на хората.
Използва начини за обработка на хартия и картон – рязане с ножица, огъване и
съединяване чрез залепване.
(математика, околен свят)
Социални и граждански компетентности/обсъждане и вземане на решение по
проблем или тема.
Умения за учене/прилагане на усвоеното в нова ситуация.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът обработва текстилни материали чрез рязане, усукване, връзване.
Изработва изделия по образец.
(околен свят)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
изделия и опаковки за подарък; изработване на рисунка за представяне на идея.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка
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21.

3.

Растенията
у дома

затвърдяване

Полага грижи за отглеждане на стайни растения
– поливане, разрохкване на почвата, укрепване,
почистване от прах и изсъхнали листа и клонки.
Прилага операциите рязане, биговане, прегъване,
връзване, съединяване и оцветяване.

22.

4.

Играчки от
хартия

затвърдяване

Изработва изделия и модели по инструкции, по
образец или по собствен замисъл.

23.

5.

Веселата
азбука

затвърдяване

Обработва хартия и картон, природни, текстилни и
отпадъчни (подръчни) материали.
Прилага операциите рязане, биговане, прегъване,
връзване, съединяване и оцветяване.

24.

6.

Куклен
театър

затвърдяване

Конструира изделия с прилагане на неподвижно
свързване на елементи.

25.

7.

Великденски венец

затвърдяване

Изброява различни материали за изработване на
изделия – хартия, картон, текстил, природни материали, отпадъчни (подръчни) материали.
Свързва основни работни инструменти с тяхното
предназначение.

26.

8.

Автомобил

нови знания Използва колела и оси за задвижване на играчки
или модели.
Използва начини за подвижно свързване при задвижване и управление на играчки и модели.

27.

9.

Плодов
десерт

затвърдяване

22

Познава начини за предварителната обработка на
хранителни продукти (миене, почистване, нарязване и смесване).

6

част, механизъм

7

8

Ученикът прилага основни способи за отглеждане на стайни растения – поливане,
разрохкване на почвата, укрепване, почистване.
(изобразително изкуство, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/събиране на информация за грижите за отглеждане на стайни растения и на домашен любимец.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът пренася изображение с помощта на модулна (квадратна) мрежа.
Реже хартия по права и крива линия и прегъва.
(изобразително изкуство, математика)
Умения за учене/анализиране и описване на модели, изделия.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът изработва изделия, като комбинира елементи, изработени по шаблон.
Обработва хартия и картон, като прилага познати операции.
(изобразително изкуство, БЕЛ)
Умения за учене/анализиране и описване на модели, изделия.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът обработва хартия и картон, като комбинира с други материали за конструиране на фигури за куклен театър.
Прилага неподвижно свързване на елементи.
(БЕЛ)
Социални и граждански компетентности/проявяване на толерантност при работа в
група.
Компетентности в областта на българския език/използване на текстови информационни източници.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
оценка, самооценка

Ученикът изброява различни материали за изработване на великденска украса.
Използва безопасно инструментите за обработка на материалите.
(околен свят, БЕЛ)
Инициативност и предприемчивост/участие в благотворителни и доброволни инициативи в училище и в района (изложби, базари).
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологии/сравняване на дължини.
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологии/измерване и оразмеряване на материали.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът реже хартия/картон по права и крива линия.
Прави отвори с помощта на перфоратор.
Осъществява подвижно съединение на части от механизъм (колела и оси) за
задвижване на модели.
(изобразително изкуство, околен свят)
Умения за учене/анализиране и описване на модели, изделия.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът разпознава и назовава хранителни продукти (плодове).
Изпълнява операциите миене, почистване, нарязване и смесване.
Оценява качествата на приготвения десерт.
(околен свят, БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/словесно описване на идея.
Инициативност и предприемчивост/проучване на безопасни начини за обработка
на хранителни продукти – почистване, измиване, нарязване, смесване.
Общуване на чужди езици/разпознаване на произхода на български храни чрез
сравняване на етикети, написани на чужд език и на български език.

заключителна дискусия, дегустиране
на готовите десерти,
обобщаване, оценка,
самооценка

9
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28.

10.

Играчка за
подарък

затвърдяване

29.

11.

Самолет

нови знания Предлага и дискутира идеи и решения в практическата работа, представени с техническа рисунка.

30.

12.

Дървото на
пожеланията

затвърдяване

31.

13.

Игра „Откриватели“

обобщение

32.

14.

Какво нау- диагностика Установяването на равнището на знанията и уменията на учениците се извършва чрез решаване на
чих в първи
задачи, свързани с учебното съдържание в първи
клас?
клас и във връзка с резултатите, предвидени в
учебната програма – материали, инструменти,
операции, свойства, хранителни продукти, практически умения, инициативност и предприемчивост.
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6

Обработва хартия и картон, природни, текстилни и
отпадъчни (подръчни) материали.
Прилага операциите рязане, биговане, прегъване,
връзване, съединяване и оцветяване.
Разбира значението на спестяването и даряването.

Обработва хартия и картон, природни, текстилни и
отпадъчни (подръчни) материали.
Планира своята работа на основата на графична
информация – снимки, технически рисунки, скици.

техническа рисунка

7

8

Ученикът обработва текстилни материали, като комбинира с елементи от хартия/
картон.
Конструира играчка по инструкция, образец и собствен замисъл.
(изобразително изкуство)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/използване на
хартия, картон, природни материали и текстил в творчески дейности.
Компетентности в областта на българския език/описване на изделие, техническа
рисунка и др.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът описва и свързва изделие с техническа рисунка.
Реже по права и крива линия.
Изпробва модела.
(околен свят, БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/описване на изделие, техническа
рисунка и др.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът демонстрира умения за изрязване на тънък картон по права и крива
линия с ножица (очертани елементи).
Използва начини за съединяване.
(БЕЛ)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологии/рязане по права и крива линия с външен контур.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът демонстрира овладените знания и умения през годината.

заключителна дискусия, оценка, самооценка

9

Ученикът работи върху тестови задачи и извършва практическа дейност.
тестово оценяване
Решава задачи, свързани с учебното съдържание в първи клас и във връзка с резултатите, предвидени в учебната програма – материали, инструменти, операции,
свойства, хранителни продукти, практически умения, инициативност и предприемчивост.

РАЗРАБОТИЛ: ...........................................................................................................
			
(Име, фамилия, подпис)
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4. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
НА УРОЦИТЕ
ТЕМА 1: КАКВО НАУЧИХ
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА? –
ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
План за работа
Общи насоки:
–– Установяване на равнището на знанията и
уменията на учениците се извършва чрез решаване на задачи, свързани с учебното съдържание
в 4. подготвителна група във връзка с материали, инструменти, операции, свойства, хранителни
продукти, практически умения.
–– За успешното провеждане на процедурата
по оценяване е необходимо всеки ученик да има:
цветни моливи (флумастери) за работа по предвидените задачи в учебника, а за изпълнението
на практическата задача – Приложение 1 (с. 1),
ножица и лепило. На чина не трябва да има излишни неща.
–– Процедурата се осъществява, като на децата
се прочита ясно и отчетливо текстът на задачата.
Учителят трябва да се убеди, че всички ученици са
разбрали правилно смисъла на условието. Процедурата по оценяването може да се провежда
едновременно с целия клас, а също и индивидуално, според конкретните условия и по преценка
на учителя.
–– За всяка отделна задача се присъждат определен брой точки, според получените резултати.
–– Общо време за провеждане на входящата диагностика – 1 учебен час.
–– След завършване на часа и проверка на отговорите получените точки се записват в празните
квадратчета и накрая се сумират. Оценката може
да се направи ориентировъчно по следната скала:
0 – 9 т. – незадоволителен резултат; 10 – 12 т. –
задоволителен; 13 – 15 т. – добър; 16 – 17 – много
добър; 18 – 19 т. – отличен резултат. За положителен резултат се приема бал от 10 точки нагоре.
Задача 1. Разпознаваш ли материалите?
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да свърже с линии предметите, които са
изработени от един и същ материал. За всеки верен отговор се присъжда по 1 точка. Максимален
брой 3 точки.
Указание към учениците: Свържи с линии предметите, изработени от еднакъв материал.
Задача 2. Познаваш ли кой предмет за какво
служи?
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Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да оцвети кръгчетата до предметите, които
служат за украса. За всеки верен отговор се присъжда по 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи предметите,
които служат за украса.
Задача 3. Познаваш ли хранителните продукти?
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да оцвети кръгчетата до нещата, които се
използват за храна. За всеки верен отговор се
присъжда по 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи нещата, които могат да се ядат.
Задача 4. Познаваш ли важни части от конструкцията на технически обекти?
Съдържание на дейностите: Задачата се състои
от три графични изображения. Учениците трябва
да добавят липсващите елементи. За подходящ
елемент, добавен към всяко изображение, се присъжда по една точка. От ученика се изисква да
дорисува с молив части на обектите. Максимален
брой 3 точки.
Указание към учениците: Нарисувай липсващите части.
Задача 5. Разпознаваш ли свойството твърдост
на материалите?
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да открие и отбележи предметите, които притежават свойството твърдост. За всеки верен отговор се присъжда по 1 точка. Максимален брой
3 точки.
Указание към учениците: Отбележи предметите,
които са твърди.
Задача 6. Можеш ли да изработиш самостоятелно изделие по указание?
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да изработи хартиен книгоразделител, като
изпълни технологията, представена на изображенията – рязане, прегъване, лепене, оцветяване. За
правилно изпълнение на всяка от операциите се
присъжда по 1 точка. Максимален брой 4 точки.
Указание към учениците: Изработи книгоразделител, като използваш Приложение 1 (с. 1), ножица, лепило и цветни моливи (флумастери).

Верни отговори:
ябълка, сладолед, бисквити .

Верни отговори:
ваза с цветя,
картина, играчка за елха .

Верни отговори:
хартиен плик и
книги, риза и
шапка, дървено
влакче и дървена къща .
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Верни отговори:
правилно изрязване по контура,
прегъване по
прекъснатите
линии, залепване, подходящо
оцветяване .

Верни отговори:
чук, ножица,
лъжица .

Верни отговори:
врати и прозорци на къщата,
крило на самолета, колело на
автомобила .

ТЕМА 2: РАБОТНО МЯСТО –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– В този урок учениците се запознават с работното място, инструментите и материалите, както
и допълнителните пособия, които улесняват изработването на изделията .
– Разкажете на учениците какво представлява учебният предмет „Технологии и предприемачество“ . Разгледайте Пътеводителя на учебника,
който дава полезна информация за предстоящата
работа в уроците . Обърнете внимание на знака за
безопасност .
– Разгледайте изображенията на предметите в
задача 1 .
Провокирайте наблюдателността на учениците,
като дискутирате необходимостта от различните
пособия – там има и излишни неща . (ел. вариант)
2 . Работа по темата – въвеждане на нови понятия (работно място, материали и инструменти) и
овладяване на умения за организиране на работното пространство:
– Насочете учениците към разглеждане на картината в задача 2 . на с . 8 . (ел. вариант)
– Обяснете какво представлява работното място .
– Запознайте учениците с материалите и инструментите и разположението им .
– Дискутирайте с тях необходимостта от спазване на ред и организация .
– Запознайте ги с основните правила за работа в урока по технологии и предприемачество . Те
са написани от вътрешната страна на албума .
– Подредете заедно инструментите и материалите, назовете ги, посочете предназначението им .
3 . Практическа работа:
– Дайте указания за подреждането и залепването на стикерите . (ел. вариант)
– След залепването им учениците подреждат
приложенията и материалите от комплекта в папката .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 8 . В случай че се затруднят, можете да
използвате насочващи въпроси .
– Целта на задачата е да се убедите, че учениците са се запознали с новите понятия, същността и предназначението на работното място,
най-често използваните инструменти и материали
и правилното им подреждане . (ел. вариант)
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5 . Провокирайте учениците, за да проверите
дали са запомнили този знак от Пътеводителя .
(ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка .
Въпроси за заключителната дискусия:
Какво научихте по време на урока? Защо ни е
нужно чисто и подредено работно място? Как
подреждаме материалите и инструментите?
Защо ни е необходима папката? Как ни помагат
правилата, с които се запознахте в урока? (обобщаване и анализ на работата)
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изброява и назовава инструменти
и материали на неговото работно място, както и
тяхното предназначение.
2. Залепва стикерите, като се придържа към
образеца.
Информационен базис
Работно място е онази част от нашата класна
стая, в която ученикът работи най-често самостоятелно . Това е ограничено пространство, в което
се намират нашите материали, инструменти, пособия, необходими за изпълнение на учебната работа . Добрата организация и хигиена на работното
място са много важни за правилната и безопасна
трудова дейност . Това налага да подредим инструментите от дясната страна (за учениците, които
работят с дясна ръка), материалите – от лявата
страна, а чертожните и измервателните инструменти и помощните материали (лепило, бои, цветни моливи, залепваща лента и др .) – отгоре . В
средата на работното поле се поставя подложка
(обикновено парче картон, плат и др ., в зависимост от дейността), за да не се наранява и да не
се замърсява чинът (масата) .

Учениците ограждат предметите,
които не са поставени на правилното място .
Посочват правилните места .

Прочитат се
правилата,
назовават се
представените
инструменти и
материали .

След дискусията
насочете учениците да оцветят
със зелен цвят
необходимите
неща, а с червен – ненужните
(топка, сметало) .
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Насочване на вниманието
към знака за безопасност и
необходимостта да се спазват правилата . Те са написани на папката .

Всеки самостоятелно или с
помощ запълва
с цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Технология за
работа .

Самостоятелно
залепват стикерите .

ТЕМА 3: СЕДМИЧНА ПРОГРАМА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
–– Разговаряйте с учениците за подреждането на
ученическата раница: с кого я подреждат, какво
слагат в нея, носят ли излишни неща в училище.
–– Насочете вниманието им към задача 1. на с.
10 и направете дискусия за необходимостта от
седмична програма, по която да си подреждат раницата. Ножицата, лепилото и несесерът насочват
дискусията към инструменти и материали. Припомнете правилата за безопасност при работа с
ножица. Ножицата винаги се оставя затворена
на чина. Използва се само по предназначение. Не
се насочва към друг ученик. Обърнете внимание
на начина на подреждане на работното място.
Добре подреденото работно място прави работата по-ефективна и приятна. (3 ел. варианта)
2.	Работа по темата – въвеждане на нови понятия (изделие, неподвижно съединение) и формиране на умения за неподвижно свързване на
елементи в изделие:
–– Разгледайте трите снимки в задача 2. на с. 10.
–– Разкажете какво има на тях. Избройте нещата,
които не са направени от човека – дървета, гора.
Насочете вниманието към пейката – тя е направена от човека. Обяснете, че тези предмети ги наричаме изделия. Дайте примери за други изделия.
Нека и учениците да дадат. Насочете вниманието
им към свързването на частите на пейката. За да
бъде здрава и устойчива, частите є са свързани
неподвижно. Изяснете какво означава да се свържат две части неподвижно – те са здраво прикрепени и не могат да се движат една спрямо друга.
Съединяването с лепило е един типичен пример за
неподвижно съединение. Дайте други примери за
изделия с неподвижно съединение.
–– Покажете изделие, при което елементите са
свързани неподвижно чрез залепване. Припомнете изискванията за работа с лепило. Залепването
на елементите на изделието става на работната
подложка, за да не се изцапа чинът. Нанасянето
на лепилото става отвътре навън. Елементът с
нанесеното лепило се поставя на съответното
място и се притиска, за да се отстранят ръбчетата и въздушните мехурчета. (2 ел. варианта)
3.	Практическа работа:
–– Покажете готовия модел на седмичната програма и обсъдете как е изработен.
–– Разгледайте разгъвката и стикерите, показани в задача 3. на с. 11.
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–– Проследете етапите на работа (ел. вариант)
и обяснете последователността на всяка от операциите: рязане, биговане, прегъване, залепване.
Залепването на стикерите направете заедно. Ако
имате възможност, прожектирайте на дъската готовата седмична програма.
–– Акцентирайте на правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването на изделието: рязане, биговане, прегъване и залепване.
–– Поощрете тези ученици, които по време на
практическата работа запазват реда на работното
място.
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Направете задача 4. на с. 10. Насочете учениците с подходящи въпроси, ако се затруднят.
Задачата ще покаже дали учениците са овладели новите понятия. (ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
–– В края на урока ги насочете към частта за
оценка и самооценка.
Внимателно разгледайте вашите седмични
програми и кажете как се справихте с операциите рязане, биговане, прегъване и залепване? Какво
ви затрудни? Допуснахте ли грешки? Какво трябва да направите, за да не ги допускате отново?
Как наричаме предмети, които са изработени от
хора? Дайте примери.
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изрязва точно, като спазва очертанията на разгъвката (реже плътно вдясно от контура, линията трябва да се вижда цяла), бигова,
прегъва и залепва.
2. Ученикът поддържа ред на работното си място.
3. Разпознава предмети, направени от човека.
Дава примери за изделия.
Информационен базис
В урока учениците затвърдяват знанията си за
правилната организация на работното място, необходимостта от поддържане на ред по време на работа, правилната и безопасна работа с инструментите
и материалите. На практическа основа се запознават с понятието „изделие“ – предметите, направени
от човека, и с понятието „неподвижно съединение“.
Под ръководството на учителя изработват седмичната програма, като използват за опора снимките в учебника. Откриват неподвижно съединение в
изделия. Изпълняват операциите рязане, биговане,
прегъване и съединяване. Съединяват неподвижно
елементи в изделие чрез залепване.

Ще оградят
изделията от
хартия, отпадъчни (сламките
при цветята) и
природни материали (пеперуда,
цветя и люлка) .
Откриват неподвижно свързаните елементи на
изделията .

Хората изработват изделия .
Използват различни материали .
При някои изделия частите са
свързани неподвижно .

Няма да отбележат топката и
куклата . Може да
има и дискусия,
тъй като някои
ученици носят
играчки в училище . Ще оградят
есенните листа .
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Всеки самостоятелно или с помощ се оценява,
като запълва с
цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Дайте възможност на учениците да опишат
изработеното
изделие .

Покажете готов модел на седмичната програма и коментирайте последователността, в която се изработва . Акцентирайте на по-трудните моменти при изработване на изделието – изрязването . Обърнете внимание на правилното хващане и
движение на ножицата . Припомнете правилата за изрязване – спазване на контура, изрязването става със средната част на режещите части на ножицата . Съобщете критериите за оценка на изделието: точно изрязване, чисто залепване, чисто
работно място .

ТЕМА 4: АКВАРИУМ – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Започнете с разговор за природата и ролята
є в нашия живот .
– Разкажете кои природни материали се използват за изработване на различни изделия:
листа, шишарки, камъчета, семена, миди, жълъди,
орехи, пера и други .
– Насочете вниманието на децата към снимките на задача 1 . на с . 12 . Учениците трябва да открият, че източник на природни материали може
да бъде морският бряг и гората . Назовете какви
природни материали могат да намерят там . (ел.
вариант)
2 . Работа по темата – план за работа с природни материали .
– Разгледайте снимките на задача 2 . с . 12 . (ел.
вариант)
– За да си направят изделие от природни материали, трябва да имат план за работа:
1 . Събират необходимите природни материали .
2 . Подготвят ги за работа – изсушават, почистват, изрязват .
3 . Подреждат ги в желаната форма .
4 . Съединяват ги .
3 . Практическа работа:
– Попитайте учениците дали са виждали аквариум .
– Обявете, че ще си изработят аквариум с рибки от листа . Аквариумът ще изрежат от приложението, а рибките – от предварително събрани
листа .
– Проследете заедно етапите на работа (ел.
вариант) и обяснете последователността на всяка
от операциите: изрязване, подреждане, лепене,

32

декориране с камъчета, миди . Ако имате възможност, работете се с лепило С – 200 при декорирането на аквариума .
Специално внимание обърнете на техниката за
безопасна работа и правилата за чисто и подредено работно място .
След приключване на практическата работа направете изложба с готовите изделия .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 12 . Задачата е за приложение на наученото . Трябва да посочат последователността на
работа с природни материали – събиране, обработване, подреждане и съединяване . (ел. вариант)
5 . Творческа задача:
– За най-бързите и сръчни деца или за самостоятелно изпълнение у дома е предвидена допълнителна задача .
– Задача 5 . на с . 12 е за допълнителна работа
– да превърнат листото във весело животинче или
човече, чрез рисуване, апликиране . (ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка .
Въпроси за заключителната дискусия: Какво
научихте в този урок? Запомнихте ли реда на
действията при работата с природни материали? Как се справихте с изрязването на рибките
от листа? Доволни ли сте от работата си?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът може да прави план за работа с
природни материали.
2. Изпълнява операциите рязане, лепене и украсяване на готово изделие.
3. Постига завършен и красив вид на изработеното изделие.

Обратна връзка – прилагане
на наученото за
план на работа с природни
материали .

Насочване на
вниманието към
план за работа с природни
материали .

Дискусия за
природата и
материалите,
които тя ни
дава .
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Развитие на
въображението
на учениците .

Всеки самостоятелно или с помощ се оценява,
като запълва с
цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Технология за
работа .

Учениците
използват
приложението
от албума за
аквариума и изработват рибки
от листа .

ТЕМА 5: МАРАКАСИ – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа за използването на отпадъците . Много материали, които
изхвърляме в ежедневието си, могат да намерят
различно приложение и да бъдат използвани повторно . Част от материалите събираме разделно и
те се рециклират, за да се произведат нови продукти . На други намираме ново приложение и ги
използваме за изработването на изделия .
– Насочете вниманието на учениците към изработване на моливници, цветя, украса от опаковки и торбички, които принципно изхвърляме след
първоначалната им употреба . (ел. вариант)
2 . Работа по темата – сравняване на изделие
с образец . Изработване на изделия и модели по
инструкция, по образец и по собствен замисъл .
– Насочете учениците към разглеждане на
илюстрациите в задача 2 . на с . 14 .
– Обяснете какво има на всяка от тях:
а) образец за изписване на главна ръкописна
буква А;
б) образец на калинка върху лист хартия от
книжка, където в много случаи изображението е
съпроводено с инструкции за изработване на изделие . Придържането към образеца и спазването
на инструкциите позволява да се получи същият
резултат . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Насочете вниманието на учениците към необходимостта да се спазват инструкциите, представени в технологията .
– Покажете готовия предварително изработен
модел и обсъдете от какви материали е направен .
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– Разгледайте разгъвката, показана в задача 3 .
на с . 15 . Направете коментар за видовете и количеството „пълнеж“ в маракасите, които ще окажат
влияние за различно звукоизвличане .
– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: рязане,
прегъване, напълване със семена, съединяване .
Изрязаната разгъвка се залепва на ролката на
тоалетната хартия и се прегъва . Насочете вниманието към правилното и безопасно изпълнение на
всеки етап от изработването на изделието . (ел.
вариант)
– След приключване на практическата работа
изпробвайте моделите .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 14 . Използвайте насочващи въпроси,
за да улесните мисленето на децата . Наблюдателността по отношение на детайлите в случая е от
особено значение, за да открият точното изделие,
което е послужило за образец . (ел. вариант)
5 . Творческа задача:
– За да усетят различното звукоизвличане,
предлагаме допълнителна задача – да изпълнят
любима песен, като направят музикален съпровод
с маракасите .
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка .
Критерии за оценяване:
1. Правилно изрязване и чисто залепване.
2. Здравина на изделието.
3. Добро звукоизвличане на изработените маракаси.

Учениците
ограждат обекта, който е послужил за образец на техните
маракаси .

Образци на
изписване на
главна ръкописна буква А .
Изработена
калинка по
образец .

Дискусията за
повторното
използване на
материалите
е от значение
за създаване
на екологична
култура сред
учениците .
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Възможност за насочване на вниманието
към различното звукоизвличане, породено от различния пълнеж и различното му
количество в изработените маракаси .

Ученикът запълва онова поле,
което счита,
че отговаря на
неговата степен
на изпълнение
на задачата .

Семената и ролката от тоалетна
хартия се носят
от учениците .
Разгъвката и
украсата на
маракасите са в
албума с приложения .

ТЕМА 6: ВКУСНО И ПОЛЕЗНО –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
–– Направете уводна беседа с класа за консумирането на плодовете. Важно е учениците да разберат за необходимостта от включване на плодове
в ежедневния режим на хранене и правилната им
консумация. Всеки плод съдържа витамини и полезни вещества. Някои от тях се намират и в корите им. Но заради предварителната им обработка,
с цел по-дълго съхранение на плодовете, е добре
те да се обелват и изхвърлят, тъй като съдържат
вредни вещества.
–– Насочете вниманието към различните плодове в задача 1., като коментирате кои плодове
имат обвивка, която не може да се консумира
и затова задължително трябва да се изхвърли.
Коментират се и онези (например ябълките), които могат да се консумират без обелване, ако са
отглеждани екологично и не са третирани с химикали. (ел. вариант)
2.	Работа по темата – предварителна обработка
на хранителни продукти (плодове).
–– Насочете учениците към разглеждане на
снимките в задача 2. на с. 16.
–– Коментирайте хранителните продукти (плодове).
Обяснете какви операции има на всяка от тях и
ги назовете: измиване и почистване, комбиниране, нарязване.
Доброто измиване на плодове става под течаща вода. Добре е след почистването на дръжките,
листа и други отново да се облеят обилно с вода,
за да се гарантира доброто измиване.
За нарязването на плодове има специални ви-

дове ножчета, които позволяват да се реже удобно и лесно. За предпочитане е нарязването да
става на дъска, за да се избегне порязване. Обелването на плодовете може да стане с ножче или
със специална белачка.
Съчетаването на различни плодове в плодови
салати, плата или шишчета става според сезона,
региона на живеене, вкуса на човека или специално цветово съчетаване за постигане на определен декоративен ефект. (ел. вариант)
3.	Практическа работа:
–– Изпълнението на тази задача е свързана с
практическо приложение на работата по темата. Според наличните продукти (сезонни плодове, местни или екзотични), учениците трябва да
се подготвят да направят здравословна плодова
закуска. Технологията за изпълнение повтаря основните етапи в обработката на хранителните продукти (плодове) – измиване, нарязване, смесване.
Специално внимание се обръща на безопасната
работа при рязане и нанизване на шишчетата.
Предлагаме плодове, които позволяват нарязване
с пластмасово ножче, за да се избегне порязване.
–– Проследете етапите на работа и обяснете
последователността на всяка от операциите: почистване, нарязване, нанизване, смесване. Насочете вниманието към правилното и безопасно
изпълнение на всеки етап от изработването на
изделието.
–– След приключване на практическата работа
направете изложба с готовите продукти, а след
това можете да продължите с дегустация.
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Насочете учениците към изпълнение на задача 4. на с. 16. Учениците трябва да свържат
всеки един хранителен продукт с инструментите,
които се използват за неговата обработка. Можете да припомните правилата за безопасна работа
с всеки от тях. (ел. вариант)
5.	Творческа задача:
–– За учениците, които се справят бързо и лесно,
предлагаме да нарисуват своя любим есенен плод.
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка.

36

Критерии за оценяване:
1. Познава операциите за предварителна обработка на плодовете.
2. Естетика на завършения продукт и интересни цветови и вкусови комбинации.

Учениците
свързват всеки продукт с
инструмента, с
който се обработва .

Насочване на
вниманието към
всеки етап от
обработката на
хранителните
продукти (плодове) и правилното им изпълнение .

Дискусия за
необходимостта
от здравословното хранене
и правилната
употреба на
плодовете .
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Възможност за насочване на вниманието
към различни сезонни и традиционни плодове . Така ще обобщят своите наблюдения
– какви плодове срещат на пазара, и ще
нарисуват онзи, който обичат най-много .

Ученикът запълва онова поле,
което счита,
че отговаря на
неговата степен
на изпълнение
на задачата .

Учениците осигуряват плодове, които се
намират през
този сезон и
които обичат .
Демонстрират
своите умения
за обработване
и декорация .

ТЕМА 7: ТЕЛЕФОН – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
– Разговаряйте с учениците за общуването.
Как общувате, когато сте близо, а когато сте на
голямо разстояние?
–– Прочетете гатанката от задача 1. на с. 18.
Дайте кратка информация за създаването и историята на телефона. (2 ел. варианта)
2.	Работа по темата – въвеждане на ново понятие (комуникация).
–– Разгледайте картините в задача 2. на с. 18.
–– Разкажете какво има на тях. Ежедневно хората общуват помежду си. Използват различни
средства – телефони, електронна поща, интернет. Изпращат си писма и съобщения. Непрекъснато се появяват нови средства за комуникация.
(ел. вариант)
3.	Практическа работа:
–– Покажете готовия модел на поставката и телефона. Коментирайте изработката.
–– Разгледайте разгъвката на поставката на телефона и телефоните, показани в задача 3. на
с. 19.
–– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: рязане,
огъване, съединяване и украсяване. (ел. вариант)
–– Дайте указания за правилното и безопасно
изпълнение на всеки етап от изработването на
изделието: рязане, огъване и съединяване.
–– Проследете етапите и качеството на изпълнение. Помогнете при необходимост на учениците,
които се затрудняват.
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Изпълнете задача 4. на с. 18. Помогнете с
подходящи въпроси, ако учениците се затруднят.
–– Целта на задачата е да се убедите, че учениците познават средствата за комуникация и приложението им. (2 ел. варианта)
5.	Допълнителна задача: Учениците рисуват как
си представят телефона на бъдещето, проявявайки фантазия и творчество.
Оценка на работата по темата:
–– В края на урока насочете учениците към частта за оценка и самооценка.
Какво ново научихте този час? Какво означаваме с думата „комуникация“? Какви начини използват хората, за да общуват помежду си?
Добре ли изпълнихте операциите рязане, огъва-
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не и съединяване? Допуснахте ли грешки? Какво
трябва да направите, за да не ги допускате отново?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът реже, огъва и лепи.
2. Поставката за телефона е стабилна и изпълнява основното си предназначение.
3. Разпознава и назовава популярни начини и
средства за комуникация. Дава примери.
Информационен базис
В урока учениците се запознават с понятието
комуникация (общуване) и с различни комуникационни средства. Описват характерните им белези
по техни изображения. Усъвършенстват се уменията им за безопасна работа с инструментите, за
планиране на дейности при изработка на изделие.
Изработват поставка за телефон и телефон. Назовават и разпознават популярни средства за комуникация и посочват начини за използването им.
Можем ли да живеем без да общуваме? Не, това
е невъзможно. Всеки ден общуваме, за да обменим информация, да споделим знания и опит, да
се разберем помежду си, да си намерим приятели. Използваме различни начини (съобщения,
обаждания, печат) и различни средства за комуникация – радио, телевизия, интернет, електронна
поща, телефони.
Едно от най-използваните средства е телефонът. Милиарди хора по света използват мобилни
или стационарни телефонни апарати. Спътниците
и компютрите свързват хората по цял свят. Само
за минути интернет пренася съобщения до всички
части на света. Телефонът, интернет, електронната
поща са неразделна част от нашия живот. Средствата за комуникация непрекъснато се развиват
и ни улесняват.
Телефонът е изобретен от Александър Бел. Той
се опитва да подобри телеграфа, с който се изпращат съобщения на големи разстояния. Бел измисля как да се предава и глас.

Учениците
назовават и
разказват за
приложението
на средствата
за комуникация .

Средства за
комуникация:
мегафон, стационарен и
мобилен телефон, компютър,
електронна
поща .

Учениците отгатват
гатанката за
телефона .

39

Учениците представят с рисунка идеята си за
телефон
на бъдещето .

Всеки самостоятелно или с помощ се оценява,
като запълва с
цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Покажете готов
модел на поставка за телефон и телефон
и коментирайте
последователността, в която
се изработват .

ТЕМА 8: НАШАТА УЛИЦА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
–– Направете кратка уводна дискусия с класа
за разнообразието от сгради около нас, техния
външен вид и начина, по който са подредени в
населените места – използвайте примери: улицата, на която живеят децата, и улицата, на която се
намира училището.
–– Насочете вниманието на децата към задача
1. на с. 20 и дайте възможност те да представят
своето проучване по предварително поставената
тема за източниците на информация за построяването на сградите (компютър, енциклопедия,
телевизор), както и за ролята на архитекта и важността на архитектурния модел. (ел. вариант)
2.	Работа по темата – въвеждане на ново понятие (модел).
–– Насочете учениците към разглеждане на двете снимки в задача 2. на с. 20 и откриване на
съществената разлика:
а) обект – сграда;
б) модел на сграда.
Покажете модели и снимки на сгради. (ел. вариант)
3.	Практическа работа:
–– Покажете готов, предварително изработен
модел на сграда от картонена кутия. Обсъдете от
какъв материал е изработена и как е оформена .
–– Проследете етапите на работа в задача 3. на
с. 21 (ел. вариант) и обяснете последователността
на всяка от операциите: облепване на кутията с
цветни листа, изрязване на елементи от приложението – прозорци, врати, покрив, залепване на
елементите върху модела, подреждане на сградите в модел на улица. Дайте идея на учениците
да направят допълнителна украса, като рисуват
върху модела.
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–– Насочете вниманието на децата към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването на изделието: облепване, изрязване
и залепване.
–– След приключване на практическата работа
разгледайте модела на улица.
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Насочете учениците към изпълнение на задача
4. на с. 20. Те трябва да свържат със стрелки моделите на платноход и мост със съответните обекти.
–– Целта на задачата е да се убедите, че учениците са се запознали с новото понятие модел
и могат да го свържат със съответния обект. (ел.
вариант)
5.	Творческа задача – обща работа на класа:
– Учениците заедно подреждат сградите и
правят модел на улица.
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка.
На каква сграда изработихте модел? Правилно ли изпълнихте всички операции? Допуснахте ли
грешки? Сами ли направихте изделието или с помощ? Каква е разликата между модел на сграда
и самата сграда (обект)? Харесвате ли улицата,
която подредихте заедно? Какви други сгради можем да добавим?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изпълнява операциите облепване,
изрязване и залепване.
2. Разпознава модел и обект на сграда.
3. Постига завършен и красив вид на изделието.

Информационен базис
В урока учениците се запознават на практичес
ка основа с понятието модел. Посочват разликата
между модел и обект. Учат се самостоятелно да
търсят и представят събраната информация по поставена тема. Правят връзка между изучаваното
в училище и неговото приложение в живота – използването на модели в професията на архитек
та. Изработват изделие от отпадъчен материал –
картонена кутия, която оформят с материали от
приложението. Проявяват творчество и развиват
въображението си, като украсяват допълнително
изделието. С изработените изделия подреждат
обща улица и развиват уменията си за групова
работа.

Учениците свързват снимките на
модели на платноход и мост с
тези на съответните обекти със
стрелки .

Подчертайте
разликата между
двете снимки –
обект и модел на
сграда .

Отделете достатъчно време, за
да могат децата
да разкажат за
своето проучване
и ги насочвайте
с въпроси, за да
направят извод
за хората, които
дават идеи как
да изглеждат
сградите и изработват модели –
архитектите .
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Групова работа
на класа .

Всеки самостоятелно или с помощ се оценява,
като запълва с
цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Покажете готов
модел на сграда
и коментирайте
технологията на
работа .

ТЕМА 9: ТЕХНИКАТА У ДОМА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
–– Поговорете за техниката, която използваме в
домакинството.
–– Направете дискусия за най-често използваните електроуреди вкъщи. Днес е невъзможно да
си представим живота без печката, хладилника,
пералнята, телевизора, компютъра.
–– Друг вариант за въвеждане в темата е гатанката за ютията.
Зная лъскав параход,
има преден, заден ход.
Той не ходи из морето,
а на мама по прането.
ЩО Е ТО?
Гатанката е от сайта: https://sites.google.com/
site/knigadete/home/gatanki
–– Нека учениците изброят електроуредите в задача 1. на с. 22. Поговорете за тяхната употреба и
безопасна работа с тях. (2 ел. варианта)
2.	Работа по темата – въвеждане на ново понятие (машина), запознаване с популярни електроуреди.
–– Насочете вниманието на учениците към задача
2. на с. 22.
–– Разгледайте снимките и ги коментирайте. С
насочващи въпроси помогнете на учениците да
разберат, че машините ни помагат, спестяват нашето време и труд. Те са навсякъде около нас – в
дома, на улицата, в училището, в магазина. (ел.
вариант)
3.	Практическа работа:
–– Покажете готовия модел и обсъдете как е изработен.
–– Разгледайте разгъвката в задача 3. на с. 23.
–– Проследете етапите на работа и обяснете
последователността на всяка от операциите: биговане, рязане и прегъване, определяне мястото
за залепване на котлоните, залепване. Насочете
вниманието на децата към прегъването на печката. В приложение 23 е кучето, което се изрязва
и залепва на определеното място. (ел. вариант)
–– Дайте инструкции за правилното и безопасно
изпълнение на всеки етап от изработването на
изделието.
–– Направете текущ инструктаж по време на работа, ако е необходимо.
–– След приключване на практическата работа

42

поговорете за електроуредите, които се виждат
на изработения модел.
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Изпълнете задача 4. на с. 22. В нея учениците откриват и оцветяват скрития електроуред.
Поговорете за безопасната работа с него. (ел.
вариант)
5.	Разгледайте задача 5. на с. 22. Коментирайте необходимостта от пестене на енергия. Дайте
примери.
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка. Какво беше най-интересно в урока? Какво ново научихте? Успяхте ли да
направите изделието за определеното време? С
какво се справихте веднага и какво ви затрудни?
Допуснахте ли грешки? Върху какво трябва да се
упражнявате още? Кои уреди помагат на хората у
дома? Как пестим енергията? Защо е важно това
за природата?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът реже, бигова, прегъва и лепи точно.
2. Назовава популярни електроуреди.
3. Дава примери за пестене на енергия.

Информационен базис
На практическа основа учениците се запознават с понятието машина. В урока изработват красиво, оригинално и несложно обемно изделие. Упражняват се да обработват листов материал. Учат
се да работят, като спазват последователността
на технологичните операции. Развива се въображението и естетическият им вкус. Възприемат
и усвояват нова информация за електроуредите,
безопасната работа с тях, за начините за пестене
на енергия. С насочващите въпроси на учителя се
учат да оценяват своето изделие, като откриват
разликите с образеца.
Машината е устройство, което улеснява труда на човека или го замества при изпълнение на
по-сложни и тежки дейности.
Компютърът е машина. Той не само може да
изпълнява сложни задачи, но е и средство за
общуване, обучение и развлечение. Превозните
средства са машини, които се движат по сушата,
въздуха или водата. Превозват пътници и товари.
Роботите са машини, които се управляват от компютър. Те могат да заместват човека и изпълняват
точно действията, за които са програмирани.

Учениците откриват и
оцветяват електроуреда –
прахосмукачка .

Машините са
навсякъде около
нас . Те улесняват нашия труд .
Невъзможно
е да си представим живота
без тях . Учениците назовават
машини, които
познават .

Учениците откриват, назовават
и разказват за
електроуредите .
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Учениците изброяват начини
за пестене на
енергия .

Всеки самостоятелно или с помощ се оценява,
като запълва с
цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Определете
критериите за
оценка: точно изрязване,
биговане, точно
залепване на
котлоните .

Проверете готовността за работа – налични
инструменти, помощни материали, приложения .
Обсъдете последователността
на операциите
при изработване на изделието . Учениците
сами да определят мястото
за залепване на
котлоните .

ТЕМА 10: КОЛЕДНА УКРАСА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа за Коледа – един от най-големите празници в християнския свят, свързан с раждането на Исус Христос .
Разговаряйте за българските традиции (празнична трапеза, коледари, коледни песни) . Учениците разказват за своето предварително проучване
как се празнува Коледа по света . (ел. вариант)
2 . Работа по темата – въвеждане на ново понятие (шаблон) .
– Насочете учениците към разглеждане на трите картини в задача 2 . на с . 24 . (ел. вариант)
– Обяснете какво има на всяка от тях и ги назовете:
а) шаблон на звезда;
б) фигура на звезда, очертана с шаблона;
в) много звезди, изработени с шаблона .
3 . Практическа работа:
– Покажете готов, предварително изработен
шаблон на снежен човек и обсъдете материала,
от който е изработен и формата му .
– Разгледайте шаблона, показан в задача 3 . на
с . 25 .
– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: изрязване на шаблона от приложението, очертаване с
него върху бял лист хартия, изрязване на новата
фигура, украсяване – нос, уста, очи; оцветяване
на шапката . Отбелязани са две места за прегъване . Ако горната част се прегъне напред, се полу-
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чава шапка, а при прегъване назад – наушник . По
този начин могат да се получат модели на снежен
човек – момче и момиче . (ел. вариант)
– Насочете вниманието на учениците към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап
от изработването на изделието: изрязване, очертаване и украсяване . Припомнете основните правила, които трябва да спазват при работа с ножица . Обърнете внимание, че конецът от гирлянда
трябва да бъде поставен преди залепването на
шапката .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 24 . В нея откриват изделието, за което
няма шаблон .
– Целта на задачата е да проверите знанията
на учениците . (ел. вариант)
5 . Творческа задача:
– Групово изработване на гирлянд с готовите
изделия и украсяване на класната стая .
Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка .
Сравнете своето изделие с образеца. Правилно
ли изпълнихте всички операции? Лесно ли се работи с шаблон? Можете ли сами да си направите
шаблон? Какъв?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът работи с шаблон.
2. Изпълнява операциите рязане, очертаване и
украсяване на готово изделие.
3. Постига завършен и красив вид на изделието.

Учениците
свързват шаблоните със съответните модели,
изработени с
тях, с различен
цвят . Отбелязват елхичката,
за която няма
шаблон .

Шаблон
(на 1-ва позиция)
една фигура,
очертана с шаблона (на 2-ра
позиция);
много фигури,
изработени с
шаблона (на 3-та
позиция) .

Насочете вниманието на учениците към украсата на коледната
елха .
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Възможност за изработване на украса
на класната стая . Идеи за изработване
на хартиени гирлянди от коледни звезди
или звънчета .

Всеки самостоятелно или с
помощ запълва с
цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Насочете вниманието на
учениците към
точното очертаване с шаблона
и правилното
изрязване по
крива линия .

ТЕМА 11: НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Можете да започнете часа с дискусия по
темата за празниците и начините, по които се
поздравяваме . Коментирайте вариантите за поздравяване по различни поводи и насочете дискусията конкретно към използването на картичките
и съдържанието на поздравленията в тях .
– Картичката е начин за поздравяване . Тя изразява съпричастност към повода за празнуване .
Изпращането на картичка се приема като акт на
особено внимание към скъп човек . (ел. вариант)
2 . Работа по темата – усъвършенстване и пренос на знания и умения за изпълнение на операциите за обработка на хартия и картон .
– Насочете учениците към разглеждане на
илюстрациите в задача 2 . на с . 26 .
– Припомнете какво има на всяка от тях и ги
назовете: изрязване, биговане, прегъване, съединяване, оцветяване .
Важно е да обърнете внимание на учениците, че
при различните изделия последователността на
операциите може да бъде различна . Използвайте
примери, с които да покажете . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Изпълнението на тази задача включва изра-

ботване на новогодишна картичка по готова разгъвка . Учениците спазват технологичния процес
при изработването на елхата, като прилагат изучените до момента технологични операции .
– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите . Може
да се коментира вариативността в технологията
според начините за украса, избрани от всеки ученик . (ел. вариант)
– Насочете вниманието на учениците към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап
от изработването на изделието . Специално внимание да се обърне на чистотата на работното
място при етапа за украсяване и използване на
различни техники за декорация .
– След приключване на практическата работа
направете изложба с готовите продукти .
Време за самостоятелна практическа работа –
около 20 минути .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 26 . Задачата на учениците е да си
припомнят етапите на вече изработено от тях изделие и да ги подредят правилно . (ел. вариант)
5 . Творческа задача:
– За учениците, които се справят бързо и лесно, предлагаме да направят свой проект за поздравителна картичка по собствен замисъл .
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка .
Критерии за оценяване:
1. Правилно изрязване.
2. Точно биговане и прегъване.
3. Оригиналност при декорацията.
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Информационен базис
Инструментът за изпълнение на операцията изрязване е ножица .
Биговането е процес, при който се подготвя
прегъването на елементите от картон . С помощта
на линия и ножица се обработва мястото за прегъване (отбелязано с прекъсната линия), за да се
получи правилен ръб при прегъването .
Прегъването е етап от изработване на изделието .
С помощта на лепило съединяваме неподвижно
два или повече елемента .
Последният етап служи за довършване и украсяване на изработваното изделие .

Учениците припомнят начина,
по който са
изработили изделието и подреждат реда на
технологичните
операции .

Насочване на
вниманието
към етапите в
технологията и
възможността
да променят
последователността си .

Дискусия за
различните празници,
традициите,
свързани с тях,
и начините, по
които поздравяваме близките
си .
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Възможност за насочване
на вниманието към реализиране на собствения замисъл
в проект за картичка .

Ученикът запълва онова поле,
което счита,
че отговаря на
неговата степен
на изпълнение
на задачата .

Учениците използват приложението за
картичката, но
демонстрират
своите умения
за комбиниране
при декорация .

ТЕМА 12: ОПАКОВКА ЗА ПОДАРЪК –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Започнете с това, че и този час ще посветят
на Коледа . Те вече са изработили коледна украса
и новогодишни картички . Предстои им да изработят опаковка за подарък .
– Проведете дискусия за подаряването на подаръци . Необходимо ли е да се поднасят в красиви опаковки? Децата могат да споделят какви интересно опаковани подаръци са получавали или
виждали . (2 ел. варианта)
– Насочете ги да разгледат задача 1 . на с . 28 и
да дискутират какво виждат на картините . Откриват кое дете кой подарък ще получи .
2 . Работа по темата – работа по инструкции и
по собствен замисъл .
– Насочете учениците към разглеждане на
снимките в задача 2 . на с . 28 . (ел. вариант)
– Припомнете им как се изработва изделие по
инструкция, защото това ще им помогне при изработването на опаковката за подарък .
– Помогнете си с двете снимки – на първата
детето работи по собствен замисъл, а на втората
изработва играчка по инструкция (автомобил) .

3 . Практическа работа:
– Изпълнението на тази задача включва изработване на опаковка за подарък по готова разгъвка . Учениците спазват технологичния процес
при изработването на опаковката, като прилагат
изучените технологични операции .
– Проследете етапите на работа и обяснете
последователността на всяка от операциите: изрязване, биговане, прегъване, пробиване с перфоратор, съединяване . Посочете, че трябва да
се спазва последователността на технологичните
операции . (ел. вариант)
– Насочете вниманието на учениците към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от
изработването на изделието .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 28 . В нея те свързват предметите с подходящите кутии . Идеята е, че за някои подаръци
се използват специални опаковки . (ел. вариант)
5 . Творческа задача:
– Задача 5 . е допълнителна . Учениците могат да
вземат решение дали ще използват изработената
опаковка за коледния базар или ще поставят в
нея подарък за близък човек .
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка .
Спазихте ли последователността на работа
при изработването на опаковката? По-лесно ли е,
когато се работи по инструкция? Какво ще сложите в кутийките, които изработихте? На кого
ще подарите подаръка?
Оценка на работата по темата:
Критерии за оценяване:
1. Ученикът работи по инструкция.
2. Изпълнява точно технологичните операции.
3. Постига завършен вид на изделието.
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За някои предмети се използват специални
опаковки, които
не могат да се
заменят с други .

Насочване на
вниманието
към нуждата
от инструкции
при работа и
как това помага
за по-точното
изпълнение на
задачата .

Дискусия за
подаръците и
трябва ли да са
опаковани .
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Възможност за насочване на
вниманието към избор – кутийката
да отиде за коледен базар или да
остане за подарък на близък човек .

Всеки самостоятелно или с
помощ запълва
с цвят степента, до която
приема, че се е
справил .

Технология за
работа

Учениците изрязват разгъвката от приложението .

ТЕМА 13: ГРИЖИ ЗА ЖИВОТНИТЕ
ПРЕЗ ЗИМАТА – УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Поговорете за дивите животни . Как си намират храна през зимата? Можем ли да им помогнем? (3 ел. варианта)
2 . Работа по темата – затвърдяват се уменията
на учениците да планират своята работа на база
на графична информация (снимка, скица) .
– Насочете учениците към разглеждане на задача 2 . на с . 30 .
– Припомнете си етапите на планирането: идея
(да помогна на птиците през зимата), намиране
на информация (коя е подходящата храна), подготовка на материали (графична информация от
скица), реализиране на идеята (изработка на изделието) . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Покажете готовия модел на хранилката и обсъдете от какво е изработена .
– Разгледайте задача 3 . на с . 31 . Коментирайте последователността, в която се изработва хранилката . Номерирайте етапите на работа .
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– Насочете вниманието на учениците към направата на разрезите на пластмасовата чиния .
Вижте друг вариант за хранилка в електронния
учебник . (ел. вариант)
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Изпълнение на задача 4 . на с . 30 . Учениците
посочват кое е подходящото място за хранилката
според тях . (2 ел. варианта)
5 . Творческа задача:
– Учениците представят своите идеи за помощ
на птиците .
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочете учениците към частта за оценка и самооценка . Обсъдете готовите
изделия . Коментирайте изпълнението на практическата задача . Как се справихте с операцията
връзване? Какво ви затрудни? Защо е важно да
планираме работата си и да изпълняваме действията в точна последователност? Как можем да
помогнем на зимуващите птици?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът познава някои основни грижи за животните през зимата. Дава примери.
2. Ориентира се в необходимостта от планиране на работата по едно изделие. Посочва ред на
действията.
3. Изпълнява операциите рязане и връзване.

Информационен базис
В урока учениците затвърдяват уменията си за
планиране на предстоящата работа, използвайки
графична информация . Обработват подръчни (отпадъчни) материали, като режат и връзват . Посочват необходимостта от грижи за птиците през
зимата . Определят последователността на работа
при изработване на хранилката .
Слънчогледовите семки, които се поставят в
хранилката, трябва да бъдат сурови . Те са предпочитана храна за много птички .
Зимата е най-трудният сезон за дивите животни . Някои заспиват зимен сън (мечка, таралеж,
лалугер, жаби, змии, насекоми) . Други си натрупват запаси от храна (катеричка, мравка, пчела,
горска мишка) . През студените зимни дни много
горски обитатели се нуждаят от храна . За тях се
поставят хранилки на определени места, разрива
се снегът . Поставят се и къщички за птици . Така
се помага на животните да оцелеят през зимата .

Учениците отбелязват най-подходящото място
за поставяне на
хранилката .

Етапи на планирането:
• идея
• проучване
• подготовка на
материали
• изпълнение

Беседа за дивите животни
и трудностите
при намиране
на храна през
зимата .
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Учениците представят свои идеи за
постоянна помощ за
птиците .

Всеки самостоятелно или с
помощ се оценява, като запълва
с цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Учениците номерират етапите
на работа .

Самостоятелна работа по
изпълнение на
практическата
задача .

ТЕМА 14: ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Дискутирайте какви специфични грижи изискват различните домашни любимци . Какви условия трябва да осигурим, за да отглеждаме домашен любимец у дома?
– Обсъдете, че за отглеждането на домашните
любимци е необходимо да се полагат много грижи . Тъй като те могат да станат преносители на
опасни болести или причинители на алергии, е
важно да се спазва специална хигиена при съжителството с тях .
– Насочете вниманието към снимките от задача 1 . на с . 32 . Учениците откриват, че собствениците не са осигурили подходящ по размер дом за
своя домашен любимец . (2 ел. варианта)
2 . Работа по темата – овладяване на знания и
умения за отглеждане на домашни любимци .
– Разгледайте снимките в задача 2 . на с . 32 .
– Нека учениците разкажат каква грижа за домашния любимец има на всяка от тях: хранене,
разходка, хигиена, медицински грижи .
Храненето е изключително важно за развитието на всяко живо същество . Домашните любимци
не живеят в естествена среда и затова стопаните
са длъжни да осигурят редовно и здравословно
хранене на своите питомци .
За да поддържат своето здраве и рефлекси, голяма част от домашните любимци (например кучетата) се нуждаят от ежедневни разходки .
Спазването на определени хигиенни навици при
наличие на домашен любимец гарантира здравословна среда за всички обитатели на дома .
Всяко живо същество се нуждае от медицински
грижи . Съжителството на хора и домашни любим-
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ци налага редовни прегледи и ваксинации на любимците . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Практическата задача включва изработване
на едното или и двете изделия по готова разгъвка .
– Проследете етапите на работа (ел. вариант)
и обяснете последователността на всяка от операциите: изрязване, биговане, прегъване, огъване,
залепване .
– Обърнете специално внимание на техниката
за безопасност и правилата за чисто и подредено
работно място .
– След приключване на практическата работа
направете изложба с готовите изделия .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 32 . Това е задача, свързана с уменията на учениците предварително да проучат и да
направят извод . В таблицата отразяват видовете
грижи, от които се нуждаят различните домашни
любимци . На базата на попълнените колонки откриват общите грижи за всички видове любимци .
– Всеки домашен любимец има нужда от храна,
вода, хигиена . Откриват, че не всички любимци
се нуждаят от ежедневни разходки . (ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка .
Критерии за оценяване:
1. Правилно изрязване.
2. Точно биговане и прегъване.
3. Завършеност на изделието.

Проучване на
видовете грижи,
които съпътстват
отглеждането им .

Насочване на
вниманието към
основните грижи
за любимците .

Дискусия за
домашните любимци и необходимите грижи за
отглеждането им .
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Възможност за обобщаване на информация от проведено
проучване .

Ученикът запълва онова поле,
което счита,
че отговаря на
неговата степен
на изпълнение
на задачата .

Учениците използват приложението от
учебника .

ТЕМА 15: ПРОФЕСИИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
–– Направете уводна беседа с класа за професията като труд, който хората извършват, за който са
специално подготвени и получават възнаграждение.
Разговаряйте за многообразието от професии около нас и защо всяка от тях е полезна за хората.
–– Насочете вниманието на децата към задача 1. на с. 34 и назовете професията на всяка
снимка (фризьор, зъболекар, шивач, пожарникар,
фермер, учител, сервитьор, полицай). Задавайте
насочващи въпроси, за да стигнат учениците сами
до извода, че някои професии създават стоки –
предмети, които хората купуват и използват, а
други предоставят услуги – правят нещо за хората, с което им помагат. (ел. вариант)
2.	Работа по темата – въвеждане на нови понятия (труд, стоки, услуги) и формиране на представа за необходимостта от труда и производството
на стоки и услуги.
–– Насочете учениците към разглеждане на двете снимки в задача 2. на с. 34.
–– Обяснете, че хората се трудят, като пекарят/
хлебарят произвежда стока, а продавачът предоставя услуга.
–– Накарайте учениците да дадат други примери
за труд, свързан с производство на стоки и предоставяне на услуги. (ел. вариант)
3.	Практическа работа:
–– Покажете готови, предварително изработени
модели на шапки и обсъдете от колко части се
състоят и от какъв материал са изработени. Накарайте учениците да назоват професиите на хората, които ги използват.
–– Разгледайте моделите за изрязване на двете
шапки, показани в задача 3. на с. 35.
–– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: изрязване, залепване. (ел. вариант)
–– Насочете вниманието на децата към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването на изделието: изрязване и залепване.
–– Дайте възможност на учениците да изберат
коя от шапките да изработят. По-бързите могат да
изработят и двете.
–– След приключване на практическата работа
разгледайте моделите и поговорете за професията на готвача и полицая.
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Насочете учениците към изпълнение на зада-
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ча 4. на с. 34. Дискутирайте какво е необходимо
на дърводелеца за изработването на играчката
дървено конче (стока). С въпроси помогнете на
учениците да достигнат сами до извода, че за да
си осигури необходимите материали и инструменти, дърводелецът има нужда и от финансови средства. Пари са необходими също и на този, който
иска да си купи играчката. (ел. вариант)
5.	Творческа задача:
–– Децата правят ролева игра, свързана с професиите на готвача и полицая.
–– Други възможности за игри, свързани с професии: „Познай професията, показана с мимики и
жестове“, „Назови професии с определена буква“.
Оценка на работата по темата:
–– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка.
Въпроси за дискусия: Защо е важно да се трудим? Какво ново научихме днес за професиите?
Назовете професии, които произвеждат стоки!
Назовете професии, които произвеждат услуги!
Какви операции използвахме при изработването
на моделите на шапки?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът назовава професии, които произвеждат стоки и услуги.
2. Изпълнява правилно операциите рязане и лепене.
3. Постига завършен и чист вид на изделието

Информационен базис
В урока учениците се запознават с понятията
труд, стока и услуга. Разширяват се знанията им
за многообразието от професии и значението им
за хората. Разбират необходимостта от финансови средства за изработването и закупуването на
стоки. Изработват изделия – шапки, свързани с
професии, и участват в ролева игра.
Трудът е дейност, чрез която произвеждат стоки
и услуги и за която получават заплащане. Стоките
са материални предмети, които хората купуват и
използват. Услугите имат нематериален характер
– те са дейности, които се извършват в полза на
други хора.
Професията е вид труд, който изисква специфични знания и умения. За да може да се упражнява една професия, е необходимо обучение
и квалификация.

Учениците стигат
до извода, че
за произвеждането на стоки
са необходими
финансови средства за закупуването на дървен материал .

Въвеждане на
понятията труд,
стоки и услуги .
Учениците посочват и други
примери за
познати професии и стоките и
услугите, които
предоставят .

Разговаряйте за
многообразието
от професии в
живота и значението им за
хората .
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Възможност за ролеви игри,
свързани с различни професии . Насочване на вниманието към тяхното многообразие .

Всеки самостоятелно или с
помощта на
учителя запълва
с цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Моделите на
шапки се намират в приложения 13 и 14 .

ТЕМА 16: НУЖДА ИЛИ ЖЕЛАНИЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
–– Насочете вниманието на учениците към картините в задача 1. на с. 36. Разгледайте заедно
всяка една. Задавайте насочващи въпроси, за
да могат учениците сами да достигнат до извода
какво определяме като наши нужди и желания.
Разговаряйте кои от показаните неща са ни необходими, за да живеем, както и тези, без които
можем.
–– Учениците ограждат с червено хляба, млякото, ябълката, къщата и дрехата, а със синьо – играчката и шоколада. (ел. вариант)
2.	Работа по темата – въвеждане на нови понятия (нужди и желания) и формиране на умения за
разграничаването им.
–– Насочете учениците към разглеждане на двете картини в задача 2. на с. 36.
–– Попитайте ги какво има на всяка от тях. Заедно направете извода какво са нуждите (необходими за живота неща) и какво – желанията (неща,
които харесваме, но можем да живеем без тях).
За да удовлетворим нашите нужди и желания, ние
купуваме различни стоки и услуги.
–– Помолете учениците да дадат други примери
за нужди и желания. (ел. вариант)
3.	Практическа работа:
–– Насочете вниманието на учениците към задача 3. на с. 37, както и картинките в приложение
33 (с. 5).
–– Задачата на учениците е да залепят картинките над двете колички, като ги разделят на нужди и желания. Обяснете, че някои от нещата на
картините могат да бъдат много важни за някои
хора, затова за тях те са нужди. Докато за други
са по-скоро желания.
–– Насочете вниманието на учениците към правилното изпълнение на задачата.
–– След приключване направете дискусия. Попитайте учениците кои от картинките са поставили
над количката с нужди и кои – над количката с
желания. Защо са направили този избор? Кои от
картините са поставили под количките? Защо?
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 на с. 36. В случай че децата се затруднят,
можете да използвате насочващи въпроси. За шофьора на такси автомобилът е нужда, защото така
той изкарва прехраната си. За майката и детето
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таксито е желание, защото те само използват една
услуга, но може да се придвижат и по друг начин.
–– Целта на задачата е да се убедите, че учениците са разбрали новите понятия. (ел. вариант)
5.	Дискусионна задача: Обърнете специално
внимание на въпроса в задача 5. на с. 36. Направете дискусия. Можете да припомните урока за
професиите и необходимите за тях знания, които
се получават в училище.
Въпроси за дискусия: Нужда или желание е образованието? Защо е важно да ходиш на училище?
Какво научаваш в училище, което ще ти е необходимо в живота? А за бъдещата ти професия?
Дайте примери.
Оценка на работата по темата:
–– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка.
Критерии за оценяване:
1. Ученикът разграничава нужда и желание.
2. Може да разпределя продукти като нужди и
желания.
3. Обяснява защо е направил този избор.

Информационен базис
В урока учениците се запознават с понятията
нужда и желание и осъзнават собствените си потребности като такива. Разширяват се знанията
им за стоките и услугите като средство за удовлетворяване на нуждите и желанията. Разпределят стоки и услуги като нужди и желания. Учат се
да защитават избора си, като изразяват мнението
си ясно и убедително.
Нуждите на човек са свързани най-вече с физическите потребности на индивида от храна, облекло и подслон (мястото, където живеем). Могат
да бъдат стоки или услуги. Към нуждите могат да
се причислят и оръдията на труда, които човек
използва в професията си.
Желанията са потребности, които не са жизненоважни за индивида, но са харесвани и желани,
защото носят удовлетворение, радост, забавления. Те също могат да бъдат стоки и услуги – например играчки или кино. Желанията могат да се
отнасят и до храна, дрехи и подслон – например
деликатес, маркова дреха, скъпа къща. Различните хора имат различни желания. Понякога това,
което е нужда за един човек, може да е само
желание за друг. Например фотоапаратът е нужда
за фотографа, но за ученика е само желание и не
му е необходим скъп професионален апарат.

Проверете дали
учениците разбират правилно
какво са нуждите и желанията .

Обобщете какво
са нужди и
желания и дайте
примери . Обяснете, че за да
ги удовлетворяваме, ние купуваме различни
стоки и услуги .

Задавайте
насочващи
въпроси, за да
помогнете на
учениците сами
да достигнат
до извода какво са нужди и
желания .
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Възможност за
допълнителна дискусия, насочена
към важността на
образованието .

Всеки самостоятелно или с
помощта на учителя запълва с
цвят степента, до
която приема, че
се е справил .

Картинките са в
приложение 33
(с . 5)

ТЕМА 17: В СПОРТНИЯ МАГАЗИН –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
Направете уводна дискусия с класа за парите
(Припомнете уроци 15 и 16). Обяснете, че парите
не са неограничени и затова трябва да избираме
какво да си купим. Когато искаме да си купим
нещо, за което нямаме достатъчно пари, можем
да спестяваме за определено време, докато съберем необходимата сума. Също така спестяваме,
за да сме подготвени, ако трябва да похарчим
пари за нещо извънредно.
Насочете вниманието на децата към задача 1.
на с. 38. Яна е решила да спестява, за да си купи
нов спортен уред. Тя си е поставила цел и за
да събере необходимата сума, ще отделя част от
джобните си пари. Учениците решават задачата и
записват отговора. (ел. вариант)
2.	Работа по темата за личния бюджет – въвеждане на нови понятия (цена, личен бюджет) и формиране на умения за съставяне на личен бюджет:
Насочете учениците към снимките в задача 2. на
с. 38. Попитайте защо според тях на първата снимка Яна получава пари. Възможни отговори – това
са джобните є за седмицата, подарък за рождения
є ден, защото е разходила кучето на съседите и
др. Обобщете източниците на парични средства.
За какво може да похарчи Яна парите си на
втората картина – сандвич, сладолед или топка.
С подходящи въпроси насочете учениците да класифицират показаните стоки по вид – спортни и
хранителни.
Попитайте кое е нужда и кое желание. Подчертайте, че когато планираме как да похарчим
парите си, на първо място са нуждите.
Обяснете, че когато планираме как да харчим
парите си за някакъв период от време или по
повод, ние си правим бюджет. Определяме колко
пари ще ни трябват за стоките и услугите, които
искаме да купим, като пресмятаме техните цени
(парите, които заплащаме за тях). (ел. вариант)
3.	Практическа работа:
Насочете вниманието на учениците към задача 3. на с. 39. Разгледайте заедно спортните стоки
на с. 39 и цените им.
Попитайте коя от стоките Яна не може да си
купи в момента (топката от 9 лв.). А може ли Яна
да си купи повече от един уред?
Всеки ученик да запише в таблицата на с. 39
колко пари е спестила Яна (3 лв.), които те са
пресметнали в задачата на с. 38. Нека да пресметнат с колко пари разполага Яна след като е
спестявала три седмици (8 лв.).
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Обяснете, че учениците трябва да посочат под
изображенията в таблицата цената на избрания
от тях уред(и) и да пресметнат сумата.
Учениците работят по двойки, като избират кои
спортни стоки ще посъветват Яна да купи. Попълват таблицата.
Обсъдете решенията. Въпроси за дискусия: Какво посъветва Яна – да похарчи всички пари или да
спести част от тях? Защо? (ел. вариант)
4.	Приложение на знанията и уменията:
Насочете учениците към изпълнение на зад. 4
на с. 38. Те трябва да предвидят колко пари ще
са им необходими за посещението на спортното
състезание с класа.
Учениците пресмятат каква сума им е необходима (10 лв.). Насочващи въпроси: От какво можеш
да спестиш? От какво не можеш да спестиш?
Пример – носят закуска и вода от дома.
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка.
Въпроси за дискусия: Защо трябва да спестяваме? Как трябва да разпределяме парите, които
искаме да похарчим?
Критерии за оценяване:
1.	Ученикът назовава цени.
2.	Ученикът може да разпредели дадена сума
съобразно предпочитанията и възможностите си.
3.	Ученикът посочва цели на спестяване.
Информационен базис
В урока учениците се запознават на практическа
основа с понятията цена и личен бюджет. Разбират
необходимостта от спестяването за постигането на
поставени цели. Разграничават стоките по вид –
хранителни и спортни. Съставят по двойки личен
бюджет, свързан със закупуването на предпочитани стоки в рамките на определена сума. Учат се да
защитават избора си ясно и убедително.
Личният бюджет представлява план на приходите и разходите за определен период от време или
събитие. Източниците на средства могат да бъдат
различни. Разходите за стоките и услугите, които
искаме да ползваме, се планират съобразно техните цени или стойността им, изразена в пари.
При съставянето на бюджет първо трябва да се
планират задължителните разходи (например за
жизненоважните нужди) и едва след това тези,
свързани с желания.
При планирането на личните финанси важна
роля играе спестяването като начин за постигане
на поставените цели и за посрещането на непредвидени разходи.

Учениците пресмятат колко ще
струва посещението на спортното състезание .

Разглеждат се
възможните
източници и
се подчертава
разумното разпределяне на
парите в личния
бюджет – първо
за нужди, след
това за желания .

В дискусията
трябва да се
подчертае, че
спестяваме, за
да постигнем
целите, които
сме си поставили .
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Всеки самостоятелно или с
помощта на учителя запълва с
цвят степента, до
която приема, че
се е справил .

По двойки учениците разглеждат стоките и
правят възможни комбинации,
като се съобразяват с цената и
предпочитанията
си .

ТЕМА 18: ЧАСОВНИК –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа за часовника . Насочете дискусията към необходимостта от
средство за измерване на времето и защо часовникът е станал неразделна част от нашия живот .
Можете да се опрете и на опита на децата . Къде
има часовници? (на компютъра, печката, часовниковите кули, …) Можем ли без часовник? Защо?
(ел. вариант)
– Решете занимателната задача и насочете
вниманието на децата към движението на стрелките при някои часовници .
2 . Работа по темата – въвеждане на ново понятие (подвижно съединение) и формиране на
умения за подвижно свързване на елементи при
изработване на изделие .
– Разгледайте с учениците различните положения на ножицата от задача 2 . на с . 40 .
– Демонстрирайте движението на ножицата и
обяснете защо частите є се движат (свързани са
с винт, около който се движат двете режещи части) . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Покажете изработения модел на часовника
и обсъдете от колко части се състои и от какъв
материал е направен .
– Разгледайте частите на часовника, показани
в задача 3 . на с . 41 .
– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: рязане, пробиване, подвижно свързване на стрелките
и неподвижно на закачалката . Демонстрирайте
пробиването на отвор с използване на кабърче
и гумичка (кръгчетата от велпапе или корк) . (ел.
вариант)
– Дайте инструкции за правилното и безопасно
изпълнение на всеки етап от изработването на
изделието .
– Проследете етапите и качеството на изпълнението на изделията .
– След приключване на практическата работа
изпробвайте моделите, за да демонстрирате подвижното съединение .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 40 . Дискутирайте подвижното и неподвижно съединение, като зададете подходящи
въпроси .
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– Целта на задачата е да се убедите, че учениците са усвоили новото понятие, същността и
предназначението на подвижното съединение .
(ел. вариант)
5 . Творческа задача:
– За най-бързите и сръчни деца или за самостоятелно изпълнение у дома е предвидено да
завъртят стрелките на часовника и да покажат
изписаните часове . (ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочете учениците към частта за оценка и самооценка . Сравнете своето изделие с образеца. Харесвате ли го? Правилно ли
изпълнихте всички операции? Допуснахте ли грешки? Сами ли направихте изделието или с помощ?
Какъв начин на съединение научихте днес? Назовете го? Дайте примери.
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изпълнява операциите рязане и съединяване на стрелките на изделието с подвижна
връзка. Прави завъртане на стрелките.
2. Разпознава подвижно съединение, дава примери.
3. Завършва работата в определеното време.

Информационен базис
Часовникът е част от нашия живот и служи за
измерване на времето . Най-напред се появява
слънчевият часовник . Най-старият е от Египет . Хората разделяли деня на части, които наподобяват
днешните часове . Днес слънчевите часовници се
използват за украса . Друг опит да се измерва
времето е с воден часовник . След това се появяват механични, електронни, кварцови часовници .
В урока учениците се запознават с подвижно
съединение . Това е съединение, при което частите
се движат . Сравняват часовници със стрелки и часовници без стрелки, за да открият приложението
на подвижното съединение . Изработват изделие,
спазвайки инструкциите на учителя . Овладяват
нови умения за подвижно свързване на елементи
в изделие . Проявяват находчивост и творчество
при представяне на идея . Научават за появата на
първите часовници .

Учениците отбелязват местата
с подвижно
съединение при
люлката, ролерите, сметалото,
кофата . Дават
свои примери
за подвижно
съединение .

Желателно е учителят да демонстрира с ножица
движението на
частите є .

Използват кода
и прочитат изречението „Стрелките се движат“ .
Вниманието на
учениците се
насочва към
часовника със
стрелки и движението им .
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Възможност за изпробване на
движението на стрелките и междупредметна връзка с математиката .

Предложете на учениците да представят свои идеи за изработване на часовник . Какви други часовници можете да си направите,
като използвате наученото днес? Как ще ги направите? От какви
материали? С какви инструменти ще ги обработите? Насочете ги
да използват и други материали (картонена чиния за циферблата
на часовника, пластилин за моделиране на числата и др .)

Всеки самостоятелно или с помощ се оценява,
като запълва с
цвят степента, до
която приема, че
се е справил .

Учениците спазват правилата
за безопасна
работа и следват инструкциите на учителя .

Демонстрирайте подвижното
свързване на
стрелките с кабърчето и кръгчетата от велпапе
(гумичка или коркова тапа) . Представете критериите за оценяване
на изделието:
изрязване, сглобяване, движение на
стрелките .

ТЕМА 19: МАШИНИТЕ –
ПОМОЩНИЦИ НА ЧОВЕКА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
Направете уводна дискусия с класа за професиите и труда на хората. За да улеснят труда си,
хората използват машини, които им помагат.
Насочете учениците към задача 1. на с. 42.
Назовават професиите на хората на картините –
строител, фермер, космонавт и свързват хората
със съответните машини, апарати и техника, които
те използват в работата си – бетоновоз, комбайн,
космическа станция. Учениците посочват и други
примери: ученият – микроскоп, шивачът – шевна
машина, готвачът – миксер, в почти всички съвременни професии – компютър. (ел. вариант)
2.	Работа по темата – Назоваване на машини,
апарати и техника, използвани в съвременни професии.
Обяснете, че машините облекчават труда на човека или му дават възможност да прави неща,
които без тях не са възможни – например без
космически кораб или станция хората не могат да
достигнат космоса и да живеят там.
Насочете учениците към задача 2. на с. 42. Коментирайте влиянието на машините върху околната среда. В лявата половина има дървета, въздухът е чист, хората се движат с велосипеди, а
автомобилите с екологична енергия. Дясната половина е сива и мрачна – има автомобили, които
замърсяват с вредни газове, и заводи, които изхвърлят пушеци. Хората са загрижени за околната
среда. Изводът е, че хората често унищожават
природата с машините.
3.	Практическа работа:
Насочете учениците към задача 3. на с. 43. Днес
ще направят полезна машина – играчка робот.
Разгледайте разгъвката и другите части на робота, показани в задача 3. на с. 43.
Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: изрязване, огъване и съединяване.
Насочете вниманието към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването
на изделието. (ел. вариант)
След приключване на практическата работа
учениците показват своите роботи и разказват за
тяхното предназначение.
4.	Приложение на знанията и уменията:
Насочете учениците към задача 4. на с. 42. Изобразени са роботи, които изглеждат по различен
начин, но със своята дейност заменят тежкия или
опасен труд на човека. (ел. вариант)
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5.	Насочете учениците към задача 5. Продължете дискусията от зад. 2 за опазването на околната
среда (ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка.
Въпроси за дискусия: Какви машини използват
хората? Защо? Какви машини трябва да използват, за да не вредят на природата?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът разпознава машини, апарати и техника, които хората използват.
2. Ученикът назовава дейности за опазване на
околната среда.
3. Постига завършен вид на изделието.

Информационен базис
В урока учениците затвърдяват и разширяват
знанията си за машини, апарати и техника, използвана в съвременни професии. Посочват примери за влиянието на човешката дейност върху
околната среда и важността от опазването є. Изработват изделие робот от хартия. Проявяват въображение, като описват какви умения трябва да
притежава реалният робот, за да бъде полезен и
да не вреди на околната среда.
С дейността си човек оказва съществено влияние върху планетата. Изпускането в атмосферата
на изгорели газове от моторните превозни средства, от електроцентралите и промишлени предприятия, използващи изкопаеми горива, от изгарянето на дърва и въглища за отопление създава
т.нар. „парников ефект“. Отпадъците от човешката
дейност застрашително превземат сушата и водите, а природата не може да ги преработи. Почвата
се уврежда от химикалите, с които се третира,
а във водите се изхвърлят отпадъци от промишлеността и битовите потребители. Това са само
част от основните замърсители, които водят до
сериозни промени в климата и жизнената среда на планетата. Човечеството е изправено пред
екологична катастрофа и днес има по-силна нужда от всякога да се търсят нови устойчиви технологични решения за производство и потребление.
А в поведението си хората трябва да възприемат
като водещ принципа за намаляване на отпадъците чрез многократна употреба на един материал
– намаляване, повторна употреба, рециклиране
(reduce, reuse, recycle).

Учениците
обсъждат различни видове
роботи, използвани в работата
на хората .

Дискусия как
машините, които
използваме, могат да вредят на
околната среда .

В дискусията
трябва да се
подчертае, че
в работата си
хората използват
различни машини, които им
помагат .
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Разширяване и допълване
на дискусията за важността
на опазването на околната
среда .

Всеки самостоятелно или с
помощта на
учителя запълва
с цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Показва се
готово изделие
и се обсъжда
последователността на
операциите при
изработването .

Учениците трябва да са готови
за работа и да
разполагат с
необходимите
инструменти,
материали и
съответното
приложение .

ТЕМА 20: МАРТЕНИЦИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа за традицията да
си връзваме мартеници . Разкажете една от легендите за мартениците .
– Насочете вниманието към задача 1 . с . 44 . Можете да им прочетете условието, а децата сами
да открият липсващите думи и да прочетат изреченията . Задачата дава възможност да направите
междупредметна връзка с БЕЛ . (ел. вариант)
2 . Работа по темата – запознаване с начини за
обработка на текстилни материали .
– Насочете учениците към разглеждане на
снимките в задача 2 . на с . 44 .
– Нека да изброят текстилните материали .
– Дискутирайте с кои инструменти се обработват . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Покажете няколко готови мартеници и усукани бели и червени конци . Обяснете последователността при усукването .
– Проследете етапите на работа и ги коментирайте . С текстилното телено шнурче могат да
направят бяла и червена фигурка . Изработете ги
заедно, като следите технологията на първата
снимка в учебника . (ел. вариант)
– Усукването на конците учениците правят по
двойки и си помагат . Покажете как се връзва на
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панделка .
– След приключване на практическата работа
направете изложба .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 44 .
– В нея учениците номерират етапите при изработване на мартеница тип панделка от усукани
конци – измерване, усукване, връзване .
5 . Творческа задача .
– Ако учениците желаят, могат да нарисуват на
отделен лист свой модел за мартеница . (ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка .
Въпроси за заключителната дискусия:
Какво научихте по време на урока? Запомнихте
ли легендата за мартеницата? Харесвате ли мартеницата, която изработихте? Вие лично ли ще я
носите, или ще я подарите?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът назовава различни видове текстилни материали.
2. Спазва етапите при изработване на мартеница – измерване, усукване, връзване.
3. Постига завършен и красив вид на изделието.

Информационен базис
По традиция на първи март се закичваме с мартеници . Изработват се от бяла и червена прежда .
Червеният цвят е символ на здравето, а белият –
на дълголетието . Когато видим щъркел или лястовичка, трябва да свалим мартениците . Можем да
ги завържем на цъфнало дърво или да ги сложим
под камък .

Номериране
на етапите за
изработване на
мартеницата –
оразмеряване,
усукване, връзване .

Обработване
на текстилни
материали .

Провеждане на
беседа . Попълване на изреченията .
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Ако учениците желаят,
могат да нарисуват на
отделен лист свой модел
на мартеница .

Всеки самостоятелно или с
помощ запълва
с цвят степента, до която
приема, че се е
справил .

Технология за
работа

Използват се
материалите от
комплекта за
изработване на
мартеницата .

ТЕМА 21: РАСТЕНИЯТА У ДОМА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Проведете дискусия за разликата между
стайните и градински растения и необходимостта
от отглеждането им в дома и градината .
– Насочете вниманието към снимките от задача 1 . на с . 46 . Нека учениците посочат различни
грижи за растенията в градината и дома . (ел. вариант)
2 . Работа по темата – усъвършенстване и затвърдяване на умения за отглеждане на стайни
растения .
– Разгледайте снимките в задача 2 . на с . 46 .
– Припомнете видовете грижи, свързани с отглеждането на растения у дома: поливане, разрохкване, почистване и укрепване .
– За развитието на всяко растение е необходимо редовно поливане . Посредством всмукването
на влагата от почвата то усвоява хранителните
вещества, необходими за неговото развитие .
– Разрохкването е процес, при който в почвата
навлиза кислород, необходим за жизнените процеси във всяко растение .
– За да поддържат добър естетически вид и ре-

довен цъфтеж, растенията се нуждаят от редовно
почистване на изсъхнали листа и прецъфтели цветове . Това позволява да се радваме на продължителен и обилен цъфтеж при растенията . Някои от
видовете имат нужда от специални конструкции
за допълнително укрепване . Те осигуряват правилното развитие на стеблата и предотвратяват
вероятността от пречупване и увреждане . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Практическата работа включва изработване
на информационна табелка за стайно растение,
като се използва приложението в учебника .
– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: изрязване, прегъване, оцветяване и съединяване . (ел.
вариант)
– Разгледайте символите и начина на оцветяване според нуждите на отделните растения . В
помощ на учениците има легенда с най-често използваните символи и знаци, която да ги ориентира при изработването на собствената информационна табелка .
– Предложете на учениците предварително
да проучат какви стайни растения имат вкъщи и
от какви грижи се нуждаят. Нека всеки избере и
нарисува едно от тях в саксията, нарисувана на
табелката .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 46 . На базата на своите знания и
опит те определят кое от предложените растения
изисква силно слънце и се нуждае от малко вода
(кактус) . Тези условия са неподходящи за останалите растения . (ел. вариант)
5 . Допълнителна задача:
– В тази задача учениците трябва да споделят
мнението си какъв вид цвете биха предпочели
за подарък – в саксия или букет . Задачата дава
чудесна възможност учениците да дискутират алтернативата и да се обосноват защо мислят така .
(ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочете учениците към частта за оценка и самооценка .
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Критерии за оценяване:
1. Правилно изработва и попълва информационна
табелка.
2. Познава грижи за отглеждане на стайни растения.

Откриват и посочват кактуса .

Насочване на
вниманието към
някои видове
грижи .

Дискусия за градинските и стайните растения и
грижите, свързани с тяхното
отглеждане .
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Възможност за
анализиране на
информация и вземане на обосновано решение .

Ученикът запълва онова поле,
което счита,
че отговаря на
неговата степен
на изпълнение
на задачата .

Учениците използват приложението от
учебника, за
да изработят
информационна
табелка за стайно растение .

ТЕМА 22: ИГРАЧКИ ОТ ХАРТИЯ –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
–– Дайте инструкции на учениците как да довършат рисунките в мрежата от задача 1. на с. 48.
(ел. вариант)
2.	Работа по темата – работа по инструкции, по
образец и по собствен замисъл.
–– Насочете учениците към задача 2. на с. 48.
–– Припомнете как се работи по инструкции, по
образец и по собствен замисъл. Напомнете на
учениците внимателно да броят квадратчетата и
да пренасят точно, за да отговаря техният модел
на образеца. (ел. вариант)
3.	Практическа работа:
–– Покажете готовите модели.
–– Разгледайте приложенията, показани в задача 3. на с. 49.
–– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: очер
таване, изрязване и прегъване. Напомнете на децата да следват точно образеца. (ел. вариант)
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Насочете учениците към изпълнение на задача 4. на с. 48.
–– Задачата изисква повече внимание, за да се
повтори точно предложеният образец.
–– Учениците създават свой модел за шевица,
който анализират и описват. (2 ел. варианта)
Оценка на работата по темата:
–– В края на урока насочете учениците към частта за оценка и самооценка. Обсъдете готовите
играчки. Поощрете всички деца. Направете изложба. Какво ново научихте днес? Как ни помага
квадратната мрежа? Как се справихте с пренасянето в мрежата? Какво ви затрудни?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът пренася успешно графично изображение с помощта на квадратна мрежа.
2. Изпълнява операциите очертаване, рязане и
прегъване.
3. Постига завършен вид на изделието.
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Информационен базис
Рисуването в квадратна мрежа е много приятна и полезна дейност за децата. Заниманието
развива пространственото въображение, фината
моторика, координацията на движенията, укрепва
мускулатурата на пръстите. Възрастта 6 – 7 години
е особено подходяща за това.
Материалните условия са съвсем достъпни
– молив, лист с квадратна мрежа (с примерни
изображения) и гума, за да може лесно да се
коригира грешката. По време на работата следете учениците да държат правилно молива, да
стоят изправени на чина. При необходимост оказвайте съдействие на тези, които имат затруднения. Обърнете внимание на принципа на работа
– ориентиране в пространството на листа чрез
броене на квадратчетата и спазване на посоките.
Използвайте момента да затвърдите умението на
децата да се ориентират в посоките ляво и дясно,
горе и долу.
В организационен и методически план е правилно да се започне дейността с нагледна демонстрация и обяснения. Възможно е деца, които
нямат опит, да се затруднят. Опитът показва, че
след овладяване на модела на действието, учениците с желание и интерес искат да продължат
дейността с по-сложни фигури.
Една от педагогическите възможности е да се
направи междупредметна връзка с математиката. За пренасянето и построяването на фигурите
използваме линии, геометрични фигури (квадрат,
триъгълник, правоъгълник), както и други елементи
с различна форма за завършване на изображението. Учениците имат нагледно-действена основа
за осмисляне на образа, назовават фигурите, пресъздават ги с помощта на мрежата.
Друга възможност е да се осъществи междупредметна връзка с обучението по изобразително
изкуство. Тук на първо място стои изграждането на образ с точно спазване на съответствието. След това може да се оцвети изображението,
като се използват различни материали и техники
за работа.

Учениците създават свой модел за шевица .

Учениците работят по предложения образец .

Учениците възпроизвеждат по
дадения
образец къщата .

Учениците трябва да повторят
по контура
първата рисунка, да довършат
втората .
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Всеки самостоятелно или с
помощ се оценява, като запълва
с цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Пандата и зайчето са с различна трудност
за изпълнение .
Насочете децата
към една от играчките според
техните възможности . Ако са
по-бързи, могат
да направят и
двете .

ТЕМА 23: ВЕСЕЛАТА АЗБУКА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Поговорете за българската азбука и нейните създатели . Нека учениците да споделят как се
чувстват, когато вече могат да четат . Да споделят
коя е любимата им буква, коя е най-трудната или
най-лесна за писане .
– Насочете вниманието им към задача 1 . с . 50 .
– От първите букви на всяка от картините ще
образуват нова дума, която да запишат на чертичките – азбука . (ел. вариант)
2 . Работа по темата – усъвършенстване и затвърдяване на уменията за използване на шаблон .
– Насочете учениците към разглеждане на
илюстрациите в задача 2 . на с . 50 .
– Припомнете как се работи с шаблон – очертаване, изрязване, използване на готовите елементи . Децата да посочат кои други изделия са
изработили с шаблон . (ел. вариант)
– Можете да обявите, че им предстои да изработят букви от азбуката, като използват шаблони .
3 . Практическа работа:
– Обърнете внимание на различните по цвят

шаблони, с които могат да изработят всяка буква
от азбуката .
– Разгледайте етапите на работа и ги коментирайте – изрязване на шаблона, очертаването му
на цветна хартия, изрязване и съединяване . Това
е един от вариантите на работа, ако желаете да
направите цялата азбука . (ел. вариант)
– Учениците могат да работят по групи и да
изработят букви, без да ги очертават на хартия,
а да използват шаблоните от приложенията като
съответен елемент от буквата .
– След приключване на практическата работа
направете изложба с готовите изделия .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 50 . Задачата на учениците е да си припомнят различните видове материали, с които са
работили . Подчертават, че цветята са изработени
от хартия и отпадъчни материали . (2 ел. варианта)
5 . Творческа задача:
– За учениците, които се справят бързо и лесно, предлагаме да направят свой проект за буква .
(ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка .

Въпроси за заключителната дискусия:
Какво научихте по време на урока? Интересно
ли ви беше да работите с шаблон? Буквата, която изработихте, отговаря ли на очакванията ви
за „весела буква“? Ще я оставите ли в класната
стая за украса?
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Критерии за оценяване:
1. Ученикът работи с шаблон.
2. Изпълнява операциите изрязване, очертаване
и съединяване.
3. Постига завършен вид на изделието.

Учениците си
припомнят видовете материали, с които са
работили през
годината .

Насочване на
вниманието
към работата с
шаблон . Проследяват се етапите
– очертаване,
рязане, използване на готовите
елементи .

Беседа за буквите . Откриват
думата азбука .
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Правят проект по собствен
замисъл за весела буква .
Описват предложената украса на буквата .

Всеки самостоятелно или с
помощ запълва
с цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Технология за
работа .

Учениците използват приложението и
изрязват шаблоните за буквите .
Очертават ги
върху лист, изрязват и съединяват . Изрязват
и залепват очички и ръчички .

ТЕМА 24: КУКЛЕН ТЕАТЪР –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Разговаряйте за кукления театър и използването на различни видове кукли в него .
– Насочете вниманието към снимките в задача
1 . на с . 52 . Учениците ограждат марионетката, при
която има подвижно съединение . (ел. вариант)
2 . Работа по темата – усъвършенстване и затвърдяване на знанията и уменията за обработка
на хартия и картон .
– Разгледайте снимките в задача 2 . на с . 52 .
– Припомнете какво представлява неподвижното съединение и как можем да съединим неподвижно частите в изделие: с телбод, с лепило и със
залепваща лента . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Практическата задача включва изработване
на кукли и декори за куклен театър по приказката
„Трите прасенца“ .
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– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: изрязване, прегъване, оцветяване и съединяване .
– Прасенцето е оставено с бял панталон, за
да може всеки да избере и оцвети панталоните с
различен цвят .
– Ако желаете, дайте възможност на учениците
да работят по групи при изработването на куклите
и декора . (ел. вариант)
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача
4 . на с . 52 . В тази задача учениците откриват и отбелязват неподвижното съединение . (ел. вариант)
5 . Творческа задача:
– След приключването на работата отделните
екипи могат да изиграят театрално представление
с изработените кукли и декор .
Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка .
Критерии за оценяване:
1. Точно изрязване.
2. Правилно прегъване.
3. Стабилно неподвижно съединение.
Накрая направете и оценка на груповата работа (ако има такава): добро разпределение на
задачите и коректност във взаимоотношенията .

Информационен базис
В кукления театър действащите лица са кукли,
водени от актьори (кукловоди), които обикновено
са скрити от зрителите . Те са скрити от зрителите
чрез завеса или театрален декор . Куклите се управляват с помощта на пръчки, конци, слагат се
на ръката . По-често се използват малки кукли,
но се срещат и такива с човешки ръст . Постановките в куклените театри преразказват приказки
или истории, затова са любимо място за малки и
пораснали деца .

Откриване и
посочване на
неподвижно съединение .

Насочване на
вниманието към
начини за
неподвижно съединение .

Дискусия за
видовете кукли в
кукления театър .
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Възможност за
представяне на
изработеното изделие и артистично
представление .

Ученикът запълва онова поле,
което счита,
че отговаря на
неговата степен
на изпълнение
на задачата .

Учениците използват приложението от
учебника, като
могат да се
разпределят в
екипи .

ТЕМА 25: ВЕЛИКДЕНСКИ ВЕНЕЦ –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Проведете кратка беседа за пролетните празници . Можете да разкажете и за празниците на
други народности . Вариант за въвеждане в темата
е занимателната кръстословица . (ел. вариант)
– Прочетете стиховете за Великден от Розалина Паскалева . Разкажете за традициите и обичаите, свързани с този празник .
2 . Работа по темата – затвърдяват се знанията
за различните материали, които се използват при
изработване на изделие и инструментите, с които
те се обработват .
– Насочете вниманието на учениците към различните начини за украса на великденските яйца
от задача 2 . на с . 54 .
– Проведете дискусия за използваните материали и начина на обработката им . Нека учениците
изброят използваните материали и назоват инструментите, с които се обработват . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Покажете модела на великденския венец и
обсъдете от колко части се състои и от какви материали е изработен .
– Разгледайте частите му, показани в задача 3 .
на с . 55 . Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите:
рязане, биговане, прегъване, оразмеряване, залепване . Насочете вниманието на учениците към
това, че върху венеца се прави разрез, за да се
изреже по-лесно вътрешният кръг . Върху разреза
се залепва пилето .
– Обърнете внимание на правилното и безо-
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пасно изпълнение на всеки етап от изработването на изделието . Оразмеряването на крачетата
на пилето направете с линия . След това сравнете
дължините на двете крачета . (ел. вариант)
– Наблюдавайте самостоятелната работа . При
необходимост помогнете на учениците, които се
затрудняват .
– След приключване на практическата работа
направете изложба .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Изпълнете задача 4 . на с . 54 . При затруднение ги насочете към различния брой продукти,
които се използват за направата на козунаците .
– Поговорете за подготовката на празничната
трапеза . (ел. вариант)
5 . Творческа задача:
– Насочва към участие в благотворителни и доброволни инициативи в училище и в района (изложби, базари) . (ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочете учениците към частта за оценка и самооценка .
Учениците разглеждат направените изделия и ги
сравняват с образеца . Оценяват ги и се мотивират .
Подходящи въпроси за заключителната беседа:
Какво интересно научихте днес? С какви материали работихте? С какви инструменти ги обработвахте? Как се оразмеряват материалите? Какви
инструменти и пособия се използват? Обсъждат
къде може да се постави великденският венец .
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изброява и назовава инструменти
и материали, които използва за изработване на
изделието.
2. Изпълнява операциите рязане, биговане и лепене, като се придържа към образеца.
3. Съединява части от различни материали
(картон и текстил), като оразмерява. Постига
завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците изработват изделие от картон и текстил, като спазват последователността
на технологичните операции . Разглеждат и обсъждат изработката на изделие . Затвърдяват се уменията им за неподвижно свързване на елементите в изделие . Систематизират се знанията им за
изучените материали и инструментите, с които се
обработват . Прилагат изучените правила за безопасна работа . Оценяват своята работа и работата
на съучениците си по зададени критерии .

Учениците трябва да се аргументират защо
за тях избраният козунак е
по-вкусен . Насочете вниманието
им към броя на
продуктите, ако
се затруднят да
отговорят кой е
по-скъп .

Разкажете за
различните начини на украса
на великденските
яйца . Проверете
знанията на учениците за материалите и инструментите, с които
се обработват .

Направете кратка беседа за
пролетните празници . Как се подготвяме за тях?
Какво задължително присъства
на празничната
трапеза? Участвате ли в подготовката є?

75

Разисква се необходимостта
от организиране на благотворителни базари .

Всеки самостоятелно или с помощ се оценява,
като запълва с
цвят степента, до
която приема, че
се е справил .

Представете
критериите за
оценка на изделието: точно изрязване,
чисто залепване, външен вид.
Акцентирайте на
необходимостта от спазване
на указанията
за правилното
изработване на
великденския
венец .

ТЕМА 26: АВТОМОБИЛ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа с класа за колелото, като едно от най-великите изобретения на
човечеството, и използването му за улеснение
на движението в почти всички машини и апарати
около нас . В повечето случаи без използването
на колела движението на превозните средства е
невъзможно .
– Насочете вниманието на децата към опитната
постановка в задача 1 . на с . 56 и дискутирайте различията при движението на автомобила в
двата случая . Покажете с модели на практическа
основа, че колелата улесняват движението . (ел.
вариант)
2 . Работа по темата – въвеждане на нови понятия (част, механизъм) и формиране на нови умения за подвижно свързване при задвижване на
модели:
– Насочете учениците към разглеждане на трите картини в задача 2 . на с . 56 .
– Обяснете какво има на всяка от тях и ги назовете:
а) части – колело, ос;
б) механизъм – съединени колела и ос;
в) автомобилът с колелата и осите, предназначени за придвижване на превозното средство .
(ел. вариант)
3 . Практическа работа:
– Покажете готовия предварително изработен
модел и обсъдете от колко части се състои и от
какви материали е изработен .
– Разгледайте разгъвката и другите части на
автомобила, показани в задача 3 . на с . 57 .
– Проследете етапите на работа и обяснете
последователността на всяка от операциите: рязане, биговане, прегъване, пробиване на отвор,
залепване, сглобяване . Насочете вниманието на
децата към това, че върху модела има стрелка,
която показва как да бъде поставен в перфора-
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тора, за да съвпаднат с местата на отворите . Моделът е направен за перфоратор с разстояние 8
cm . Отворите могат да се направят и с обърнат
перфоратор, на който е свалена основата . Така
мястото за направа на отвора се вижда ясно . (ел.
вариант)
– Насочете вниманието към правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването
на изделието .
– След приключване на практическата работа
изпробвайте моделите .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Насочете учениците към изпълнение на задача 4 . на с . 56 . В случай че децата се затруднят,
можете да използвате насочващи въпроси .
– Целта на задачата е да се убедите, че учениците са се запознали с новите понятия, същността и предназначението на колелата и осите . (ел.
вариант)
5 . Творческа задача:
– За най-бързите и сръчни деца или за самостоятелно изпълнение у дома е предвидено
да бъде открита липсващата част на автомобила .
(ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
– В края на урока насочваме учениците към
частта за оценка и самооценка .
Въпроси за заключителната дискусия – Какво
научихте по време на урока? Нека да припомним
какво назоваваме с думите част, механизъм, машина? За какво служат колелата и осите? Дайте
примери за приложение на колелата. Какви трудности срещнахте при изработването на модела
на автомобил?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът използва колела и оси за задвижване
на играчки.
2. Изпълнява операциите рязане, биговане, прегъване, пробиване с перфоратор, пробиване и лепене, като се придържа към образеца.
3. Разпознава част и механизъм, дава примери .
Информационен базис
Преди около 5 000 години е открито грънчарското колело . То и до днес се използва при изработването на глинени съдове . По-късно хората
използват колелото и за транспорт – поставят го
на каруците . Това става преди 4 500 години . Друго
приложение на колелото е за мелене на зърна .
През XIX век колелото се използва при велосипеда .

Учениците ограждат обектите,
като изключват
копчето, което е
поставено само
заради приликата с колелото .

Части –
колело, ос
(на 1-ва позиция)
механизъм –
съединени
колела и ос
(на 2-ра позиция);
автомобилът с
колелата и осите
(на 3-та позиция) .
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Възможност за насочване на
вниманието към подробности
като: видове колела, особености, характеристика .

Желателно е да направите този опит,
като използвате подобни средства .
Чрез него на практическа основа
децата се убеждават, че колелата
улесняват движението .

Всеки самостоятелно или с
помощ запълва
с цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Колелата са
от щанцовано велпапе и
се намират в
допълнителното
приложение към
комплекта с материали . Върху
тях се залепват
колелата, изрязани от децата .

ТЕМА 27: ПЛОДОВ ДЕСЕРТ –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Направете уводна беседа за здравословното
хранене и хранителните продукти . Коментирайте
срока на годност и тяхното съхранение . Предложете на учениците вкусни и здравословни рецепти за плодови десерти, сандвичи, салати .
– Насочете вниманието им към задача 1 . на
с . 58 . Разгледайте хранителните продукти и обсъдете какво може да се направи от тях (салата,
десерт) . (ел. вариант)
– Друг вариант за въвеждане в темата е занимателната задача „Вкусна плодова загадка“ . (ел.
вариант)
2 . Работа по темата – затвърдяване на знанията
и уменията за обработка на хранителни продукти
(плодове), сравняване на етикети на български и
чужд език .
– Насочете учениците към разглеждане на трите картини в задача 2 . на с . 58 .
– Нека учениците да кажат безопасните начини за обработка на хранителните продукти . (ел.
вариант)
3 . Практическа работа:
– Проследете етапите на работа и обяснете последователността, в която се приготвя десертът .
– Насочете вниманието на учениците към правилната и безопасна работа с ножа .
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– След приключване на практическата работа
дегустирайте десертите . Предложете на учениците
да дадат свои идеи за плодов десерт .
4 . Приложение на знанията и уменията:
– Изпълнете задача 4 . на с . 58 .
– Целта на задачата е да се убедите, че учениците познават някои хранителни продукти и тяхната употреба . Нека да предложат и други продукти,
подходящи за плодова салата . (ел. вариант)
5 . Допълнителна задача:
– Насочете вниманието на учениците към етикетите, за да открият кои са написани на чужд
език и кои на български . (2 ел. варианта)
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка . Харесвате ли вкуса на
вашия десерт? А неговия вид? Какво бихте подобрили?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът извършва самостоятелно студена
обработка на хранителни продукти (измиване и
почистване, нарязване, смесване).
2. Ученикът поддържа ред и хигиена на работното си място.
3. Разпознава съвместими хранителни продукти, които могат да се използват за десерт. Дава
свои предложения за рецепта.

Информационен базис
Десерт е всичко, което се сервира след основното ястие . Може да бъде сладкиш, торта, бисквити, сладолед, шоколад, плодове .
Плодовите десерти са вкусни и полезни . Приготвят се бързо с плодове според сезона . Когато
се приготвят с кисело мляко, бисквити, ядки, те
могат да изпълняват ролята на закуска .

Учениците
ограждат хранителните
продукти без
брашно и зеле .
Предлагат и
други подходящи
продукти за плодова салата .

Припомнят си
операциите
при обработка
на хранителни продукти и
безопасното им
изпълнение .

Как да се
храним здравословно и
какво можем
да направим от
тези хранителни
продукти?
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Отбелязват
продуктите с
надпис на български език .

Всеки самостоятелно или с
помощ се оценява, като запълва
с цвят степента,
до която приема,
че се е справил .

Използвайте ножчето и
лъжичката от
комплекта с
допълнителни
материали .

ТЕМА 28: ИГРАЧКА ЗА ПОДАРЪК –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
Направете уводна беседа с класа какво можем
да подарим на едно дете, като насочите учениците
към идеята за дарителството – събиране на пари,
дрехи, играчки, които да бъдат предоставени на
хора в нужда, за да им помогнат или да ги зарадват .
Обяснете, че днес заедно ще направите играчки, които ще дарите на деца в нужда или ще организирате благотворителен базар, на който ще ги
продадете . Парите, които ще съберете от продажбата на тези играчки, ще дарите, за да помогнете
на дете в нужда .
Насочете вниманието на децата към играчките
на снимките в задача 1 . на с . 60 . Попитайте учениците от какъв материал са изработени (Пинокио е
от дърво, а останалите – от плат) . Обяснете, че е
лесно и забавно да се изработи мека играчка от
плат . (ел. вариант)
2 . Работа по темата – усъвършенстване и затвърдяване на знания и умения за обработка на
текстилни материали .
Насочете вниманието на учениците към трите
картини в задача 2 . на с . 56 .
Припомнете каква операция е показана на всяка
от тях: рязане, нагъване и връзване . (ел. вариант)
3 . Практическа работа:
Покажете готов предварително изработен модел (бухал, заек или кит) . Обсъдете от колко части
се състои .
Разгледайте необходимите материали за изработка на играчките, показани в задача 3 . на с . 61 .
Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: навиване, огъване, връзване и залепване . Обърнете
внимание, че като се използват различни начини
за нагъване и връзване, можем да направим различни играчки .
Насочете вниманието на учениците към правилното изпълнение на всеки етап от изработването
на изделието . (ел. вариант)
Всеки ученик избира каква играчка да направи .
След приключване на практическата работа
учениците подреждат играчките на една от масите, подобно на щанда на благотворителния базар .
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4 . Приложение на знанията и уменията:
Насочете учениците към изпълнение на задача
4 . на с . 60 .
Целта на задачата е да се убедите, че учениците да разпознават операцията връзване и кога се
прилага . (ел. вариант)
5 . Допълнителна задача:
Обсъдете какви други играчки могат да бъдат
изработени от същите материали . С играчките могат да организират благотворителен базар, а със
събраните пари да помогнат на дете в нужда . (ел.
вариант)
Въпроси за дискусия: От какви други материали сте изработвали играчки в часа по технологии
и предприемачество? Направете и други играчки
самостоятелно вкъщи, които да предложите на
благотворителен базар, организиран от вас в училище. Каква цена ще поставите на играчките? За
какво ще дарите събраните пари от базара?
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка .
Критерии за оценяване:
1. Ученикът знае, че благотворителността е
помощ за хора в нужда.
2. Ученикът умее да работи с текстилни материали, като изпълнява операциите навиване, огъване, връзване и лепене.
3. Постига завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците затвърдяват уменията си за
използване на операция връзване при обработка
на текстилни материали . Дискутират каква е идеята на благотворителността и посочват примери
как могат да се включат в акция в помощ на деца
в нужда . Изработват мека играчка по избор от
три варианта . Проявяват креативност и въображение при планиране на изработването на подобни
изделия . Проявяват инициативност и екипна работа при организиране на благотворителна акция .
Събирането на парични средства, храна, дрехи
и др ., които се даряват на хора в нужда, е акт
на благотворителност . Чрез активното включване в
благотворителни акции както на отделни хора, така
и на компании, се цели решаването на различни
проблеми в обществото . Инициативите могат да са
насочени към лечение на болни хора, опазване на
природата, защита на човешки права и др ., а начините на събиране на средства варират от благотворителни базари до кампании в социалните мрежи .

Учениците отбелязват мартеницата, при която
са използвали
операцията
връзване и изключват великденския венец .

Припомнят се
някои операции
за обработване
на текстилни
материали .

Възможност да се насърчат
учениците към други творчески решения . Обсъждане
на идеи за организиране на
благотворителна акция .

Дискусията за дарителството е важна за
въвеждане в темата, тъй като учениците ще
осмислят изработването на играчките като
нещо, с което те самите могат да допринесат,
за да помогнат на някого в нужда .
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Всеки самостоятелно или с помощта на учителя
запълва с цвят
степента, до която приема, че се
е справил .

Парчетата плат,
ластичетата и
очичките се намират в албума
с приложения и
материали .

ТЕМА 29: САМОЛЕТ – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
–– Проведете беседа за видовете превозни
средства и необходимостта от тях. Как хората са
се придвижвали преди? А сега? Как превозват товари? Какви правила трябва да спазваме, когато
сме пътници в обществения транспорт?
–– Решете кръстословицата в задача 1. на с. 62.
–– Разкажете за самолета – едно от откритията
на хората, променило живота им, за първите полети, съвременните самолети. Само за няколко
часа могат да се изминат хиляди километри. Направете дискусия за професията на пилота, управлението на полетите от кулата за ръководство на
въздушното движение. Кой управлява самолета?
(Връзка с темата за професиите.) (ел. вариант)
2.	Работа по темата – въвеждане на ново понятие (техническа рисунка), овладяване на умения
за графично представяне на конструкцията на технически обект.
–– Насочете учениците към разглеждане на
снимката на самолета и неговата рисунка – задача 2. на с. 62.
–– Обяснете, че изобретателите първо правят
рисунка на машината, която искат да създадат.
Правят я на ръка и чрез нея показват как искат
да изглежда новото изобретение. Това е техничес
ка рисунка. (ел. вариант)
3.	Практическа работа:
–– Покажете готовия модел и обсъдете от колко
части се състои.
–– Разгледайте разгъвката и другите части на
самолета, показани в задача 3. на с. 63.
–– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: рязане, биговане, прегъване, навиване, съединяване.
Насочете вниманието на децата към навиването с
молива за оформянето на двигателя на самолета.
(ел. вариант)
–– Обърнете внимание на правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването
на изделието.
–– След приключване на практическата работа
излезте навън и направете състезание, за да изпробвате моделите. Кой самолет лети най-добре?
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Насочете учениците към изпълнение на задача 4. на с. 62. (ел. вариант)
Целта на задачата е да се убедите, че учениците са усвоили новото понятие.
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5.	Творческа задача:
–– Чрез изпълнение на тази задача учениците
ще представят своята идея за техническа рисунка
на превозно средство на бъдещето. Нека да опи
шат изобретението и да съставят кратък разказ
за неговото приложение. (ел. вариант)
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка. Обсъдете готовите изделия. Учениците оценяват резултатите от своята работа с помощта на съучениците си. Поощрете всички. Направете изложба. Какво ново научихте днес?
Как се справихте с операциите рязане, биговане,
прегъване, навиване и лепене? Какво ви затрудни?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изрязва точно, като спазва очертанията на разгъвката (реже плътно вдясно от контура, линията трябва да се вижда цяла), бигова,
прегъва и лепи.
2. Ученикът поддържа ред на работното си място.
3. Разпознава техническа рисунка. Предлага
идеи за превозно средство на бъдещето.
Информационен базис
В урока учениците се запознават с понятието
техническа рисунка и нейното приложение. Творчески прилагат получените знания при създаване
на техническа рисунка. Учат се пълно и точно да
изказват своята гледна точка, да се обосновават,
описвайки своята техническа рисунка. Усъвършенстват се уменията им за работа с хартия и картон
и уменията им за самооценка. Развива се фината
моторика, пространственото мислене и въображение. Разширяват се знанията им за видовете превозни средства и за поведението им в обществения транспорт.
Първите полети са с балони, напълнени с топъл
въздух. След това се появяват планерите – безмоторни летателни апарати. Първият полет с моторен
самолет правят братята Райт през 1903 г. в Северна Каролина, САЩ. Направен е от дърво, плат и
телени обтегачи. Самолетите са сложни машини,
направени от хиляди елементи. Задвижват се от
мотори. Пътническите самолети превозват милиарди пътници годишно, а товарните и пощенските
превозват товари по целия свят. С хеликоптери се
гасят пожари, помага се на болни и бедстващи
хора. Всяка година броят на пътуванията със самолети непрекъснато се увеличава. С това се увеличава и замърсяването на въздуха от газовете,
които отделят двигателите на самолетите.

Учениците свързват червения
самолет с техническата рисунка .

Техническа рисунка и снимка
на самолет .

Учениците
решават кръстословицата и
в сините полета
откриват думата
самолет .

83

Учениците правят техническа рисунка на
превозно средство от
бъдещето . Описват я и
дискутират .

Всеки самостоятелно или с помощ се оценява,
като запълва с
цвят степента, до
която приема, че
се е справил .

Демонстрирайте
оформянето на
двигателя на самолета . Използвайте кламер,
за да залепите
по-добре .

ТЕМА 30: ДЪРВОТО НА ПОЖЕЛАНИЯТА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1.	Въвеждане в темата:
–– Направете уводна беседа за пожеланията,
които отправяме към близките си на традиционни български и лични празници. Разговаряйте за
добрите думи, които казваме на някого дори без
определен повод.
–– Насочете вниманието на децата към задача 1.
на с. 64. Дискутирайте кои от изделията, изработени през учебната година, са послужили за
отправяне на пожелание по определен повод и
кои – не. Защо? (ел. вариант)
2.	Работа по темата – затвърдяване на знанията
и уменията за обработка на хартия и картон – изрязване по права и крива линия, украсяване на
готово изделие. Формиране на умения за групова
работа.
–– Насочете учениците към разглеждане на трите снимки в задача 2. на с. 64.
–– Припомнете изискванията за правилна и безопасна работа при:
а) очертаване на шаблона (ръката);
б) изрязване по права и крива линия;
в) украсяване на готовото изделие. (ел. вариант)
3.	Практическа работа:
–– Покажете готов, предварително изработен
модел на дърво.
–– Разгледайте рисунката на разгъвката на дървото, показана в задача 3. на с. 65. За шаблон
всяко дете използва ръката си и с линия очертава
основата на дървото.
–– Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: очер
таване на дървото и листата, изрязване, украсяване и писане на пожелание. (ел. вариант)
–– След приключване на практическата работа
разгледайте изработените изделия.
4.	Приложение на знанията и уменията:
–– Насочете учениците към изпълнение на задача 4. на с. 64. Целта на задачата е да се убедите,
че учениците са запомнили операциите, с които
са работили през годината – изрязване, биговане,
прегъване, залепване.
–– Учениците записват наименованията на операциите. (ел. вариант)
5.	Творческа задача.
–– Насочете вниманието на учениците към зад.
5 на с. 64.
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–– Всеки ученик написва пожелание за лятната
ваканция към приятел. Можете да дадете примери
на дъската. (ел. вариант)
–– Всички заедно подреждат своите изделия
на предварително подготвено от учителя място,
като оформят Гора на приятелството. Можете да
съхраните изделията за началото на следващата
учебна година.
Оценка на работата по темата:
В края на урока насочваме учениците към частта за оценка и самооценка.
Правилно ли изпълнихте всички операции? Назовете ги. Прочетете пожеланията, които написахте за вашите приятели. Интересно ли е да се
работи в група?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът изработва модел на дърво, като
планира своята работа въз основа на графичната
информация.
2. Записва подходящо пожелание към приятели.
3. Постига завършен и красив вид на изделието.

Информационен базис
В урока учениците затвърдяват и усъвършенстват уменията си за използването на шаблон при
работа с хартия и картон. Посочват примери за
операции при работа с хартия и картон. Изработват изделие от хартия, като използват за шаблон
ръката си. Проявяват въображение и креативност
при съчиняване на пожелания към приятел за
лятото и украсата на изделието си. Подреждат
заедно готовите изделия като гора и подобряват
уменията си за групова работа.
Пожеланията са свързани с някои от най-древните представи и вярвания на хората и по-конкретно с вярата в силата на словото – щом нещо е изречено, то ще се сбъдне (вербална магия). Нашият
фолклор притежава изключително богатство от
пожелания, показващи представата на човека за
добро – благословии. Дори изрази, които използваме ежедневно, като „добър ден“, „да е честито“,
са ехо от древни магически обреди. Днес с добрите думи, които отправяме към другите, показваме
нашето приятелско отношение. Поздравяваме ги
по някакъв повод, пожелаваме им успех в новите
начинания и изразяваме съпричастността си, ако
преживяват труден период.

Учениците записват самостоятелно операциите, които са
използвали при
изработване на
седмичната програма .

Припомнят се
правилата за
обработка на
хартия и картон
и използване на
шаблон .

Учениците
посочват картичката и мартеницата .

85

Всеки самостоятелно или с помощта на учителя
запълва с цвят
степента, до която приема, че се
е справил .

За шаблон
всеки ученик
използва ръката си и с линия
очертава основата на дървото .
За ориентир
използва рисунката на с . 65 .
В Приложение
35 (с . 26) има
празен стикер,
който може да
бъде използван
за написване
на пожелание и
залепване върху
изработеното
дърво .

31. ИГРА „ОТКРИВАТЕЛИ“ –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
Урокът се провежда под формата на игра, която
е своеобразен преговор на изучения учебен материал в 1 . клас .
Целта е по интересен начин да се обобщят
знанията на учениците, усвоените технологични
операции и формираните умения за работа през
учебната година .
План за работа
1 . Въвеждане в темата:
– Направете беседа с класа за изработените
през годината изделия, припомнете технологичните операции, различните материали, с които
сте работили . Разговаряйте за професии, стоки и услуги, личен бюджет, спестяване, машини,
електроуреди, грижи за растенията и животните .
Включвайте във въпросите използваните в уроците понятия, като наблегнете на тези, включени в
играта .
2 . Работа по темата – обобщаване на основните знания и компетентности, които учениците са
овладели през изминалата учебна година в обучението по предмета Технологии и предприемачество .
3 . Практическа работа:
– Насочете вниманието на учениците към играта и детайлно обяснете правилата .
– Описание на играта: Всеки ученик преминава
през полетата от СТАРТ до ФИНАЛ, като следва
стрелките и изпълнява съответните задачи . Залепва картинки, като използва приложението, пише
думи, пресмята, оцветява и рисува . Играта има
състезателен характер и се изпълнява самостоя-

телно . При затруднение всеки може да получи съдействие от учителя . Победител е ученикът, който
изпълни за най-кратко време и вярно всички задачи и стигне до съкровището .
Какво трябва да направи всеки, за да премине
успешно през игровото поле?
Да прочете сам или с помощта на учителя условието на задачата в първото поле, да я изпълни
и да премине към следващото, следвайки стрелките:
1 . Да избере картинка с изделие, при което е
използвана операцията биговане и да го залепи в
квадратчето до условието . (Седмична програма)
2 . На празното място да запише думата полицай .
3 . Да залепи картинката с изделието от тема
Аквариум в квадратчето до условието .
4 . Да запише думите, свързани с изучените
грижи за домашния любимец – хранене, разходка,
хигиена, медицински грижи .
5 . Да залепи картинката с прахосмукачката в
квадратчето до условието .
6 . На празното място да запише думата цена .
7 . Да залепи картинката с изделието от тема
Играчка за подарък в квадратчето до условието .
8 . Да залепи картинката с изделието от тема
Телефон в квадратчето до условието .
9 . Да залепи картинката с изделието от тема
Часовник в квадратчето до условието .
10 . Да залепи картинката с мартеницата в квадратчето до условието .
11 . Да запише думите, свързани с изучените
грижи за стайните растения – поливане, разрохкване, укрепване и почистване .
12 . На празното място да запише думата спестяване .
13 . Да реши задачата: 6 лв . + 2 лв . + 3 лв . + 5
лв . = 16 лв . и да напише отговор .
14 . Да оцвети буквата, защото е изделие, изработено с шаблон .
15 . На празното място да запише думата машина .
16 . Творческа задача: Да нарисува знак, подходящ за учебния предмет Технологии и предприемачество .
Обобщение и оценка на работата по темата:
– След завършване на играта обявете победителя и поощрете останалите ученици за показаните знания .
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5 .
6 .
7 .
8 .
9 .

4

3

картинка с прахосмукачка
дума цена
картинка с играчка от текстил
картинка с телефон
картинка часовник

2

1

6

1 . картинка със седмичната програма
2 . дума полицай
3 . картинка с аквариум
4 . думи: хранене, разходка, хигиена,
медицински грижи

5

7

8

9

14

15

16

13 . решение:
6 лв. + 2 лв. + 3 лв. + 5 лв. = 16 лв., Отг.: Да.
14 . оцветява буквата
15 . дума машина
16 . рисува знак (емблема)

13

12

11

10

10 . картинка с мартеница
11 . думи: поливане, разрохкване,
укрепване и почистване
12 . дума: спестяване

32. ТЕМА: КАКВО НАУЧИХ В ПЪРВИ КЛАС –
ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
План за работа
1 . Общи насоки:
Установяване на равнището на знанията и уменията на учениците се извършва чрез решаване
на задачи, свързани с учебното съдържание в
първи клас във връзка с резултатите, предвидени
в учебната програма – материали, инструменти,
операции, свойства, хранителни продукти, практически умения, икономическа грамотност .
За успешното провеждане на процедурата по
оценяване е необходимо на всички ученици да се
осигурят цветни моливи (флумастери), с които да
работят по предвидените задачи, учебници, материали за работа по практическата задача, ножица .
На чиновете не трябва да има излишни неща .
Процедурата се осъществява, като на децата
се прочита ясно и отчетливо текстът на задачата .
Учителят трябва да се убеди, че всички ученици са
разбрали правилно смисъла на условието . Процедурата по оценяването може да се провежда
едновременно с целия клас, а също и индивидуално, според конкретните условия и преценката
на учителя .
За всяка отделна задача се присъждат определен брой точки според получените резултати .
Общо време за провеждане на изходящата диагностика – 1 учебен час .
След завършване на часа и проверка на отговорите получените точки се записват в празните
квадратчета и накрая се сумират . Максималният
бал е 36 точки . Оценката може да се направи ориентировъчно по следната скала: до 18 т . – незадоволителен резултат; от 19 – 23 т . – задоволителен;
от 24 – 28 т . – добър; от 29 – 32 т . – много добър и
от 33 – 36 отличен резултат . За положителен резултат се приема бал от 19 точки нагоре .
Задача 1. Отбележи изделията, които могат да
се движат и управляват . (Знае различни начини
за задвижване и управление на играчки, модели)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да се ориентира и посочи изделията, които се
движат и управляват . За всеки верен отговор се
присъжда по 1 точка . Максимален брой 3 точки .
Указание към учениците: Отбележи в кръгчето
до изделията тези, които се движат и управляват .
Задача 2. Свържи двойките . (Разграничава част,
механизъм, машина)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да свърже с линии думата и изображението,
които си съответстват . За всеки верен отговор се
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присъжда по 1 точка . Максимален брой 3 точки .
Указание към учениците: Познаваш ли кое е
част, механизъм и машина? Свържи двойките .
Задача 3. Определяне на ред на технологични
операции (Свързва получаването на продукт с необходимостта от извършване на последователни
дейности (операции)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи последователността на операциите . За всеки верен отговор се присъжда по 1
точка . Максимален брой 3 точки .
Указание към учениците: Напиши цифра в празното квадратче, за да укажеш последователността
на действията за изработване на хартиена играчка .
Задача 4. Обработка на хранителни продукти
(Познава основни правила за обработване на
хранителни продукти – почистване, измиване, нарязване, смесване)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да отбележи продуктите, които могат да се
комбинират за получаване на десерт . За всеки
правилно отбелязан продукт се присъжда по една
точка . Максимален брой 3 точки .
Указание към учениците: Кои продукти ще смесиш? Отбележи.
Задача 5. Грижи за стайните растения (Познава
основни правила за отглеждане на стайни растения и на домашни любимци) .
Съдържание на дейностите: От ученика се из-

исква да напише дума, с която се означават изобразените дейности . За всеки верен отговор се
присъжда по 1 точка . Максимален брой 3 точки .
Указание към учениците: Напиши грижите за
растенията, които виждаш на картинките .
Задача 6. Разграничаване на подвижно и неподвижно свързване (Конструира и моделира,
като използва неподвижно свързване на елементи от хартия, природни и подръчни (отпадъчни)
материали) .
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да се ориентира и посочи изделията, при
които се използва подвижно съединение . За правилно изпълнение на всяка от операциите се присъжда по 1 точка . Максимален брой 3 точки .
Указание към учениците: Отбележи изделията,
при които има подвижно съединение на частите .
Задача 7. Производство на стоки (Има обща
представа за основни икономически понятия –
труд, цена, стока, услуга, личен бюджет .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да се ориентира и посочи професии, при
които се произвеждат стоки . За всеки верен отговор се присъжда по 1 точка . Максимален брой
3 точки .
Указание към учениците: Кои от изброените
професии произвеждат стоки? Отбележи .
Задача 8. Свържи двойките (Има обща представа за основни икономически понятия – труд, цена,
стока, услуга, личен бюджет .)

Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да свърже с линии думата и изображението,
които си съответстват . За всеки верен отговор се
присъжда по 1 точка . Максимален брой 3 точки .
Указание към учениците: Познаваш ли коя машина с коя професия е свързана? Свържи двойките .
Задача 9. Ориентира се в значението на основни икономически понятия . (Има обща представа
за основни икономически понятия – труд, цена,
стока, услуга, личен бюджет .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да прочете изречението и по смисъла да се
насочи към думата, която липсва . За всеки верен
отговор се присъжда 1 точка .
Указание към учениците: Попълни кръстословицата, като откриеш липсващата дума .
Задача 10. (спортни стоки) – Пазаруване . Управление на личен бюджет (Има обща представа
за основни икономически понятия – труд, цена,
стока, услуга, личен бюджет)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да се ориентира във възможностите за пазаруване с определена сума пари . За всеки верен
отговор се присъжда 1 точка .
Указание към учениците: Кои три двойки спортни стоки можеш на купиш с личен бюджет от 10
лв . Свържи ги .
Задача 11. Спестяване и даряване (Разбира, че
за изработването и закупуването на стока или услуга са необходими финансови средства .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да се ориентира във възможностите за осигуряване на нужните средства . За всеки верен
отговор се присъжда 1 точка .
Указание към учениците: Какво можеш да направиш, за да събереш нужните пари? Отбележи .
Задача 12. Може да изработи самостоятелно
изделие по зададен модел . (Изработва изделие
по аналогия на реален обект .)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да изработи модел на самолет от подръчни
материали, като използва за ориентир представената снимка . Критериите, по които се оценява
изделието, са: подобие с летателен апарат (самолет), завършеност, възможност да лети . За изпълнението на всеки критерий се присъжда по 1
точка . Максимален брой 3 точки .
Указание към учениците: Направи модел на самолет от сламка, картон и залепваща лента . Показаните изображения могат да ти послужат за идея .
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Верни отговори:
поливане,
разрохкване
на почвата,
почистване .

Верни отговори:
часовник,
автомобил,
въртележка .

Верни отговори:
1 . рязане;
2 . прегъване;
3 . лепене .

Верни отговори:
Съвместимите
продукти са:
кисело мляко,
плодове, ядки .

Верни отговори:
част – колело;
колела и ос
– механизъм;
машина – автомобил .

Верни отговори:
велосипед, шейна, автомобил .
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Верни отговори:
услуги, цена,
спестявам .

Верни отговори:
фермер –
трактор,
строител –
булдозер,
работник във
фабрика –
промишлен
робот .

Верни отговори:
фермер,
шивач, готвач .
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Критерии за
оценяване на
изделието:
подобие, завършеност, възможност да лети .

Верни отговори:
да направи украшения за елха и
да ги продаде на
коледен базар,
да събере отпадъчна хартия и
да я предаде на
пункт за вторични суровини, да
спести от дневните си пари .

Верни отговори:
топка и фрисби,
обръчи и фрисби, две топки
(три варианта
са достатъчни) .

5. ПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ТЕХНОЛОГИИ
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Приложение № 6 към т. 6
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЗА І КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Настоящата учебна програма описва съдържанието на обучението за общообразователната
подготовка по технологии и предприемачество в I
клас и подпомага постигането на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост.
Учебната програма включва широко разнообразие от теми и дейности, чрез които на практическа
основа се усвояват базисните технологични знания, умения и отношения, свързани с технологичната и икономическата грамотност на учениците
като съществен елемент на тяхната обща култура.
В процеса на практическа дейност се възпитават личностно значимите качества инициативност,
предприемчивост и отговорност и се акцентира
върху позитивно отношение към труда, към съвременната техника и технологиите. Инициативността и предприемчивостта се разглеждат като
следствие от осигуряваните в обучението практико-действени условия за избор на активност –
самостоятелно вземане на решение и поемане на
отговорност за извършваната учебно-трудова дейност от всеки първокласник. Чрез комплекса от
технологични знания и умения, обвързани с практиката на хората и житейския опит на учениците,
постепенно се изграждат съвременните ключови
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компетентности, определени с Европейската референтна рамка.
Спецификата на учебния предмет извежда на
преден план темите, свързани с конструиране и
моделиране, изработване на модели и изделия по
инструкции, образец и собствена идея от познати материали. В същото време, тези дейности се
разглеждат като среда за изява на гражданските
умения, за формиране на умения за работата в
група, за възпитаване в предприемачески дух и
устойчиво развитие.
Темите се реализират в зависимост от конкретните условия, като се отчитат и актуалността на
тематиката, сезонният принцип, дидактическата
целесъобразност и индивидуалните възможности,
интереси и предпочитания на първокласниците.
Очакваните резултати от обучението се постигат
на практико-действена основа с опора на сетивния опит и с приоритет на практическо значимото знание. Във всеки урок се предвижда изработване на изделие или практически упражнения,
свързани с овладяване на работа с инструменти
и технологии за измерване, очертаване и обработване. Постигането на очакваните резултати от
обучението може да се осъществи и чрез дейности извън класните стаи – излети сред природата,
дейности, свързани с благородни каузи, за опазване на природната среда, учебни екскурзии, съвместни дейности с родители, проектно-базирано
обучение.
Новите понятия се въвеждат на практическа
основа и осигуряват начално ниво на технологичната и икономическа грамотност като основа за
изграждане на предприемаческа култура.
Учебната програма предоставя свобода при
подбора на методи и средства за постигане на
очакваните резултати и при конкретизирането на
урочните теми. Тя може да се реализира в проекти, проучвания, в опитно-изследователска работа
в и извън класната стая, сред природата, на посещение на работно място и др.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на компеЗнания, умения и отношения
тентност
Техника и безопас- Знае различни начини за задвижване и управление на играчки, модели.
ност
Познава предназначението на колелото и оста в техниката и бита.
Познава правила за безопасно поведение при използване на инструменти и материали.
Използва прости механизми за задвижване на изделия.
Разграничава част, механизъм, машина.
Технологии

Свързва получаването на продукт с необходимостта от извършване на последователни дейности
(операции).
Разбира необходимостта от организация и контрол на дейностите.
Познава основни правила за обработване на хранителни продукти – почистване, измиване, нарязване, смесване.
Планира и организира рационално работата си самостоятелно и в група.
Разбира необходимостта да довежда започнатата работа до край.
Познава основни правила за отглеждане на стайни растения и на домашни любимци.

Инициативност и Има обща представа за основни икономически понятия – труд, цена, стока, услуга, личен бюджет.
предприемчивост Разбира, че за изработването и закупуването на стока или услуга са необходими финансови средства.
Различава видове стоки според предназначението и употребата им – спортни, хранителни.
Проявява инициативност при осъществяване на индивидуална и групова дейност.
Доказва предимствата на извършваната учебно-трудова дейност и резултата от нея.
Конструиране и
моделиране

Осъзнава ролята на графичното изобразяване на конструкцията като етап от създаването на изделие.
Изработва изделие по аналогия на реален обект.
Използва снимки, технически рисунки и скици при конструиране и моделиране.
Конструира и моделира, като използва неподвижно свързване на елементи от хартия, природни и
подръчни (отпадъчни) материали.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Планиране и обработка

Обработва хартия и картон, природни, текстилни и отпадъчни (подръчни)
материали.
Прилага операциите рязане, биговане, прегъване, връзване, съединяване
и оцветяване.
Планира своята работа на основата на графична информация – снимки,
технически рисунки, скици.
Познава начини за предварителната обработка на хранителни продукти
(миене, почистване, нарязване и смесване).
Полага грижи за отглеждане на стайни растения – поливане, разрохкване
на почвата, укрепване, почистване от прах и изсъхнали листа и клонки.
Посочва грижите за отглеждане на домашни любимци.
Сравнява различия в качествата на свое изделие с качествата на образец.

работно място
план за работа
хранителен продукт
изделие

Инструменти и материали

Изброява различни материали за изработване на изделия – хартия, картон, текстил, природни материали, отпадъчни (подръчни) материали.
Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение.
Прилага основни правила за безопасност при използване на инструменти
за обработка на материали.

материали
инструменти
шаблон
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Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Уреди, машини,
механизми

Изброява уреди, които работят с електричество.
Използва колела и оси за задвижване на играчки или модели.
Използва инструкции при изпълнение на практическа работа.
Посочва начини за използване на комуникационни средства.
Използва начини за подвижно свързване при задвижване и управление на
играчки и модели.
Изброява начини за пестене на енергия.
Прилага основни правила за безопасност при работа с инструменти.

част
механизъм
машина
комуникация
подвижно съединение

Професии и предприемачество

Посочва и назовава някои стоки и услуги.
Разбира необходимостта от финансови средства за изработването и закупуването на изделие.
Разграничава собствените потребности като „нужда“ или „желание“.
Назовава машини, апарати и техника, използвани в съвременни професии.
Различава професии, свързани с производство на стоки и услуги.
Посочва примери за влиянието на човешката дейност върху околната среда.
Разбира значението на спестяването и даряването.

цена
стока
услуга
личен бюджет

Конструкции и
модели

Предлага и дискутира идеи и решения в практическата работа, представени с техническа рисунка.
Изработва изделия и модели по инструкции, по образец или по собствен
замисъл.
Изработва изделия от хартия и картон по отпечатани или очертани с шаблон елементи.
Конструира с готови елементи познати обекти от заобикалящата среда.
Конструира изделия с прилагане на неподвижно свързване на елементи.
Проучва информация от разнообразни информационни източници при конструиране и моделиране на изделие.

модел
техническа рисунка
неподвижно съединение

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на учебния
предмет в І клас – 32 часа.
Препоръчително разпределение на часовете
За нови знания

50%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение 44%
За диагностика на входното и на изходното ниво

94

6%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценката на предлаганите идеи и решения се
осъществява в процеса на конструиране и моделиране в практическата работа по изработване на
модели и изделия. При оценяването се използват
критерии като здравина, функционалност, спазване на пропорции, форма, външен вид, оригиналност на идеята, предимства (полезност) на изделието и на технологията за изработването му и
др. Практическите умения се оценяват както чрез
отделни задачи, така и чрез комплексната работа
по изработване на модели и изделия.
Знания, свързани с конструирането и моделирането, материалите, техниката и технологиите,
могат да се диагностицират чрез технически рисунки, снимки или модели. Знанията по предприемачество се оценяват чрез участието на учениците в работа по проекти, чрез проучвателна работа
и начално усвояване на икономически понятия.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Образователните дейности са подчинени на
спецификата на конкретните теми и имат междупредметен характер. Те са насочени към придобиване на ключови компетентности:
Ключови компетентности

Примерни дейности и междупредметни връзки

Компетентности в
областта на българския език

словесно описване на идея;
описване на изделие, техническа рисунка и др.;
използване на текстови информационни източници.

Общуване на чужди
езици

разпознаване на произхода на български храни чрез сравняване на етикети, написани на
чужд език и на български език.

Математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните
науки и на технологии

измерване и оразмеряване на материали;
сравняване на дължини;
записване на резултати от наблюдение;
определяне на мястото за залепване на елементите в изделие;
оразмеряване на хартия и картон, като очертава елементи с помощта на шаблон;
рязане по права и крива линия с външен контур.

Дигитална компетентност

използване на разнообразни съвременни информационни източници за търсене на информация по тема.

Умения за учене

планиране на дейности по изработване на изделие;
анализиране и описване на модели, изделия;
представя събрана информация по тема;
прилагане на усвоеното в нова ситуация.

Социални и граждански
компетентности

проявяване на толерантност при работа в група;
обсъждане и вземане на решение по проблем или тема.

Инициативност и предприемчивост

представяне на резултати от собствената работа;
участие в благотворителни и доброволни инициативи в училище и в района (изложби, базари);
участие в ролеви игри, свързани с професиите;
събиране на информация за познати професии;
проучване и сравняване на стоки, класифицирани по вид – спортни и хранителни стоки;
проучване на безопасни начини за обработка на хранителни продукти – почистване, измиване, нарязване, смесване;
събиране на информация за грижите за отглеждане на стайни растения и на домашен любимец.

Културна компетентност и умения за
изразяване чрез творчество

изработване на рисунка за представяне на идея;
изработване на изделия и опаковки за подарък;
събиране на информация за подготовката за празници и обичаи;
използване на хартия, картон, природни материали и текстил в творчески дейности;
рисуване и оцветяване на елементи на изделия, свързани с игри, празници и обичаи.

Умения за подкрепа на
устойчивото развитие
и за здравословен начин на живот и спорт

подреждане и почистване на работното място;
участие в дискусии по здравно-екологични теми;
планиране на екологични дейности на територията на училището;
събиране на отпадъчни материали и в природозащитни дейности.

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на
междупредметни връзки.
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