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Увод
Учебният комплект по човекът и природата за пети
клас включва:
• учебник;
• книга за учителя;
• учебна тетрадка;
• електронен вариант на учебника.
Учебното съдържание е определено от държавния
образователен стандарт за общообразователна подготовка и от учебната програма по човекът и природата за
пети клас. При неговото разработване в учебния комплект стремежът е насочен към:
• Редуциране на обема на информационното ядро
до един разумен минимум, достъпен за всички ученици
• Проста и ясна структура на изложението
• Прецизност при въвеждане на новите понятия – достъпно и опростено, като се спазва научната коректност
• Ограничаване на репродуктивното знание
• Ориентация за разбиране и осмисляне на знанието
• Стимулиране на творческата активност на ученика
• Отчитане на възрастовите особености на детето
• Използване на личния опит на детето
• Формиране на готовност на детето за социализация
в съвременното общество
• Внимателен подбор на илюстративния материал с
отчитане както на информационното му значение, така
и на неговото емоционално, естетическо и възпитателно
въздействие върху детето
• Осигуряване на възможност за самостоятелна
работа на ученика с учебника и с учебната тетрадка
Учебник
Учебното съдържание, в съответствие с учебната
програма, е разделено на четири части:
I. Физични явления
II. Вещества и техните свойства
III. Структура и жизнени процеси на организмите
IV. Единство на природата
В учебника са разработени 48 урока за нови знания, 10 лабораторни работи, 6 обобщителни урока, 3
урока за проекти и дискусии, 2 урока за наблюдение и
учебна екскурзия, 1 урок за опити и анализ на данни и
1 урок за начален преговор. По този начин само 56 %
от учебното време (от 85 часа) е предвидено за уроците
за нови знания. Това дава възможност да се засили
практическата подготовка на учениците. Предложени
са по-голям брой лабораторни упражнения и нов тип
уроци. Те ще подпомогнат учениците при работата
им по проекти, за усвояване на умения за наблюдение
на природни обекти и за извличане на информация от

4

различни източници и обработка на експериментални
данни. Общо в учебника са разработени 71 урочни
единици. Така учителят разполага с още 14 учебни
часа за преговор, контрол, решаване на задачи, други
практически дейности и резерв на учителя. В края на
книгата за учителя са приложени примерно годишно
разпределение и учебната програма.
Всички уроци за нови знания са разположени на
един разтвор (две страници). Това улеснява работата
с учебника. Урокът започва с въвеждащ текст, който
припомня най-важното по темата, изучавано в 3. или
4. клас. Често този текст съдържа примери и въпроси,
поставящи учениците в проблемна ситуация, която
стимулира познавателния им интерес към темата. В
някои от тези текстове в синтезиран вид са представени
основни нови понятия и изводи, които след това се
разработват и аргументират в хода на урока.
Основният текст е разделен на отделни смислови
единици – точки от учебното съдържание. Всяка от тях
има заглавие, насочващо към ключовите идеи и знания,
представени в нея.
Най-важното, което учениците предстои да научат
във всеки урок за нови знания, е обобщено в рубриката
Ще научите, че:.
Рубриката Въпроси и задачи е обособена в колона
на втората страница на всеки урок. В нея са включени
въпроси и учебно-познавателни задачи върху учебното
съдържание, практически задачи, експериментални задачи и задачи за самостоятелно проучване. Различните
видове задачи са маркирани с цветен код. Те изискват
извършване на дейности като дефиниране, обясняване,
сравняване, групиране по един или повече признака,
наблюдаване, практическа работа, проучване в интернет, решаване на проблемни ситуации, обобщаване.
Експерименталните задачи се изпълняват с материали,
които детето използва в бита си.
В рубриката Речник са дадени кратки, адаптирани
към възрастта на учениците определения на важни нови
понятия и са пояснени използвани непознати думи.
Рубриката Научете повече съдържа допълнителен
материал, който по естествен начин обогатява учебното съдържание, съобщава някои интересни факти и
научни резултати, стимулира самостоятелната работа
на ученика.
В рубриката Търсене са посочени ключови думи и
изрази по темата на урока, по които може да се търси
информация в интернет.
Лабораторните работи дават възможност за развиване на практическите умения и сръчности на уче-

ниците чрез самостоятелно измерване на маса, обем и
температура, избор и практическо прилагане на методи
за разделяне на смеси, изследване разтворимостта на
вещества, пречистване на замърсена вода с различни
методи, наблюдаване на клетки с микроскоп и други.
Чрез обобщителните уроци се затвърдява изученото, акцентира се върху най-важното от учебното
съдържание и се проследяват важни логически връзки
между отделните му елементи. Последната четвърта
част от учебника, в съответствие с учебната програма, е разработена в два обобщителни урока, които в
синтезиран вид показват единството на природата и
мястото на човека в нея.
При решаване на тестовите задачи, както и тези от
рубриките Въпроси и задачи и Проверете какво сте
научили, е необходимо учителят непрекъснато да напомня на учениците, че не бива да пишат в учебника.
Илюстративният материал има познавателен характер и е неделима част от учебното съдържание, като
го допълва и доизяснява. Рисунките до заглавията на
уроците внасят настроение. Те представят ситуации,
свързани с изучаваната тема, по един необичаен, изпълнен с хумор начин.
Книга за учителя
Човекът и природата е интегриран учебен предмет,
включващ знания от различни дялове на природните
науки. Учителят, който го преподава, може да има
различна специалност. За да се подпомогнат учителите в дяловете, които са извън пряката им специалност, в книгата за учителя са включени методически
разработки на уроците за нови знания. В тях се дава
допълнителна информация по отделни въпроси от
учебното съдържание. Част от нея е предназначена
само за учителя и му помага да придобие един поширок поглед върху изучаваната тема. Друга част от
допълнителната информация учителят може по своя
преценка да използва при провеждане на урока, като
отчете подготовката и мотивацията на своите ученици.
Дадени са препоръки и указания за провеждане на
учебния процес и са очертани важни моменти от учебното съдържание, върху които трябва да се поставят
акцентите при преподаването на урока. Към отделни
задачи от учебника (предимно такива, изискващи самостоятелно проучване от учениците) са дадени решения или полезна информация, която да се използва от
учителя. Посочени са допълнителни теми (с указания),
по които учениците могат да подготвят, дискутират и
защитават проекти.
В книгата са включени пет двойки примерни
тестове за проверка: входно равнище, след всяка от
първите три части на учебното съдържание, изходно
равнище. Те могат да се използват направо от учителя

или да послужат за модели, по които той да разработи
собствени тестове.
Предложено е примерно годишно разпределение.
Календарният график е в два варианта, в зависимост от
това в кой срок (първи или втори) учебният предмет се
изучава с 3 часа седмично, а в кой – с 2 часа седмично.
Учебна тетрадка
Учебната тетрадка е пълноцветна, което дава
възможност илюстративният материал да се използва
по-пълноценно. Задачите са тясно свързани с изучаваното учебно съдържание. Те спомагат за неговото
по-задълбочено разбиране, за затвърдяване на знанията и за тяхното практическо приложение. Част от
задачите са експериментални. Пригодени са за самостоятелно изпълнение от учениците в домашни условия
с подръчни материали. Придружени са с подробни
инструкции. Отделни задачи съдържат в подходяща
форма допълнителен учебен материал, чрез който
се разширяват знанията. Този тип задачи развиват и
умението на ученика да работи с текстове: той прочита
кратък текст, извлича необходимата информация от
него и отговаря на въпроси или попълва пропуснати
думи в изречения. Много от задачите съдържат елемент на игра – решаване на кръстословица, отгатване
на загадки и други. Тетрадката съдържа голям брой
тестове за самоподготовка на ученика.
Електронен вариант на учебника
В електронния вариант на учебника се съдържат
всички уроци и илюстрации от книжното тяло на учебника по човекът и природата за 5. клас, разработени
като електронен продукт.
Вградени са следните ресурси:
• занимателни и любопитни текстове и факти, свързани с конкретно учебно съдържание;
• видеофайлове и анимирани графични схеми и
таблици, онагледяващи изучаването на определени
процеси и явления;
• мултимедийни разработки с различни видове
интерактивни задачи и упражнения;
• галерии със снимки, придружени с обяснителни
дикторски текстове;
• видеофайлове с демонстрации на лабораторни
опити;
• различни по формат тестови задачи за проверка
и оценка на знанията и уменията на учениците ;
• специално изведена страница към всяка тема
от учебното съдържание, в която учителят може да
въвежда информация по свой избор, така че да съобрази овладяването на учебното съдържание с конкретните възможности на учениците, с които работи,
и едновременно с това да реализира своите творчески
предпочитания.
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Общи методически насоки за обучението
по човекът и природата в пети клас
Учебно-познавателният процес е дидактическа
система, чиито компоненти са: цели на обучението,
учебно съдържание, методи на обучение, форми
на обучение и средства за обучение. Между тях
съществуват взаимни връзки. При прилагането и
усъвършенстването на системата следва да се обръща
внимание на всеки компонент от нейната структура.
I. Цели на обучението и учебно съдържание
Целите на обучението могат да се разделят на общи
образователни цели и конкретни цели на обучението
по учебния предмет.
Общите образователни цели, които се постигат с
интегрирания учебен предмет човекът и природата, са:
1. Развитие на учебната мотивация:
• стимулиране на любознателността и нарастващия
интерес у децата към процесите в живата и неживата
природа като мотив за учене;
• учениците да постигнат емоционална удовлетвореност от придобитите научни знания и от възможностите, които те разкриват за обясняване на явления
от всекидневния живот;
• постепенно да се развива потребността от нови
знания за природата като мотив за учене.
2. Развитие на знанията:
• чрез използване на различни източници на информация учениците да се запознаят с основни факти,
процеси и явления в природата;
• да описват тела, вещества, организми и процеси,
като постепенно овладяват научната терминология;
• да дават примери за различни обекти в природата,
за тяхното взаимодействие, изменение и развитие, за
практическото приложение на научните постижения.
3. Развитие на уменията:
• чрез наблюдаване на обекти, процеси и явления
учениците да извличат информация за тях;
• да сравняват тела, вещества и организми по определено тяхно свойство, отношение или вид процес;
• да придобият практически умения за работа с материали и прости уреди и да измерват някои величини;
• да извършват елементарни опити за проверка (на
качествено равнище) на научни закономерности и да
изследват опитно определени свойства на обектите;
• да извличат информация от таблици, схеми, графики, чертежи, диаграми и др.
4. Повишаване равнището на компетентностите:
• учениците да изграждат умение за класифициране
на тела, вещества и явления по определен признак,
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да определят принадлежност на органи към дадена
система (храносмилателна, дихателна, отделителна);
• да обобщават и систематизират съществени
признаци, като самостоятелно достигат до някои от
понятията, предвидени в учебната програма;
• да правят предположения и да ги проверяват
опитно;
• да разкриват според възрастовите си възможности
вътрешни връзки между процесите в природата и да
достигат до обобщения за единството на материалния
свят.
5. Формиране на ценностни ориентации:
• ориентация към по-високи лични постижения в
усвояването на знания за природата, съчетана с доброжелателност към съучениците и готовност за помощ и
за споделяне на придобитите знания и умения;
• ориентация към саморазвитие и стремеж към системна самоподготовка вкъщи, решаване на логически
и експериментални задачи, извършване на домашни
опити и наблюдения;
• ориентация към опазване на собственото здраве – учениците да разбират рисковете при работа с
вещества, уреди и организми и да спазват правила за
безопасност;
• ориентация към изграждане на екологична култура и стремеж към практическо опазване на околната
среда.
Реализацията на целите на обучението по човекът
и природата в пети клас допринася за придобиването
на ключови компетентности:
• Основни компетентности в областта на природните науки, математиката и технологиите
• Компетентности в областта на българския език
• Дигитална компетентност
• Умения за учене
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и
за здравословен начин на живот и спорт.
II. Методи, форми и средства за обучение
Една от целите на книгата за учителя е да подпомогне учителя при избора на методите, формите и
средствата за обучение, чрез които той ще реализира
най-успешно учебно-познавателната дейност по учебния предмет човекът и природата.
Понятието метод на обучение включва следните
съществени признаци:
• своеобразно единство между цел и учебно съдържание;

• целенасочени, съзнателни и регулирани действия на учителя и на ученика, чрез които се реализира
учебният процес;
• критерии за характера на познавателната дейност на учениците (репродуктивен, продуктивен или
евристичен);
• средства за контрол и проверка на постиженията
на всеки ученик;
• средства за общуване между учителя и учениците.
В началото на прогимназиалния етап на основната
образователна степен се използват две групи методи:
1. за организиране и реализиране на учебно-познавателната дейност; 2. за стимулиране мотивацията за
учене.
Класификацията на методите за организиране и
реализиране на учебно-познавателната дейност се
извършва по различни показатели:
• според източника за съобщаване и възприемане
на учебна информация: словесни, нагледни и практически (вж. схемата);
• според логическия път, по който учениците стигат до съответни знания: индуктивни и дедуктивни,
аналитични, синтетични и аналитико-синтетични;
• според задачите (дидактическите цели) на учебнопознавателния процес: репродуктивни, евристични и
изследователски.
Словесните, нагледните и практическите методи са
свързани помежду си и в повечето случаи се прилагат
в различни съчетания. Чрез съчетаване на методите
се постига свързване на сетивното възприятие на
учениците с тяхното практическо и теоретично мислене, изграждат се навици за практическа дейност и
самостоятелна работа, формират се обществено ценни

мотиви за учене.
Докато разказът е монологично изложение на определено учебно съдържание, беседата е диалогична
форма за възприемане и усвояване на учебното съдържание. Чрез уводната беседа се актуализират вече
усвоени или житейски знания на учениците. Обобщаващата беседа се прилага в уроците за затвърдяване
и систематизиране на знанията по определена тема от
учебното съдържание. Чрез беседата, която се провежда при обясняване на нови знания, се активизира
и използва личният опит на учениците.
Учебното съдържание по човекът и природата
предоставя възможности за широко приложение на
нагледните методи. Демонстрирането на разнообразни нагледни средства е съпроводено от подробните
словесни обяснения на учителя. Учителят е този, който
чрез указания и обяснения ръководи наблюдението,
разкрива зависимостите и трайните връзки в наблюдаваните обекти или явления, систематизира и обобщава
знанията на учениците. При наблюдението трябва да
се спазват следните изисквания:
• да се осигури възможност нагледните средства да
бъдат добре наблюдавани от всички ученици;
• нагледните средства да съдържат основното, което предстои да изучават учениците, а подробностите
да са дискретни, за да не се отклонява вниманието на
учениците;
• учителят предварително да обмисли обясненията, които ще дава на учениците при възприемане на
нагледните средства.
Чрез практическите методи учениците също
получават знания, но акцентът пада върху формиране
на специфични умения, което става чрез самостоя-

Методи на обучение които са източник за съобщаване
и възприемане на учебна информация

СЛОВЕСНИ

НАГЛЕДНИ

Разказ

уводна

Беседа

обобщаваща
(затвърдяваща)

при обясняване на
нови знания

Художествени
и технически
илюстрации
онагледяващи
словесни модели

ПРАКТИЧЕСКИ

Демонстрации
на модели
естествени тела
и други които
са източник на
познание

Наблюдения

Опити

Упражнения

по образец

вариативни
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телно извършване на прости опити и лабораторни
упражнения.
В обучението по човекът и природата имат място
както упражненията по образец, така и вариативните
упражнения, изискващи от учениците да приложат
знанията си при нови условия. Освен това са застъпени
опити, които учителят извършва сам, и такива, които
извършват учениците.
Според логическия път, по който учениците стигат
до съответни знания, методите са индуктивни и дедуктивни. Петокласниците придобиват знания предимно
по индуктивен път, който съответства на равнището на
интелектуалното им развитие.
Репродуктивните и евристичните методи са важни
и широко приложими при петокласниците. Това е така,
защото чрез многократни упражнения с репродуктивен
характер учениците не само усвояват определени знания, но придобиват и специфични умения.
Евристичните методи са свързани с проблемното
изложение на материала от учителя. При това учениците относително самостоятелно стигат до отговор на
проблемната задача, т.е. те постепенно се подготвят за
самостоятелно решаване на по-сложни проблеми.
Известно е, че проблемното обучение съдържа
проблемна ситуация, създадена от учителя, и проблемни задачи, които се решават от учениците, без или с
помощта на учителя.
Към проблемната ситуация се предявяват следните
изисквания:
• да бъде близка до учебните или жизнените интереси
на учениците;
• да предизвиква познавателния интерес на учениците;
• формулировката ѝ да дава възможност от ситуацията сравнително лесно да се извлече и постави проблемна
задача;
• да изисква знания и подходи за решения, които са
по силите на учениците;
• да дава възможност, ако е необходимо, проблемната задача да се раздели на относително самостоятелни
части, което да позволи поетапното ѝ решаване.
Неразделна част от учебно-познавателния процес е
самостоятелната работа на учениците. Самостоятелната работа, която се изпълнява по време на урока, има
различни дидактически цели: подготовка на учениците
за възприемане на новото учебно съдържание; затвърдяване и систематизиране на знанията; формиране на
определени умения и др.
В учебната тетрадка се предлагат разнообразни
задачи, които могат да се решават от учениците самостоятелно както в училище по време на урока, така и вкъщи.
Проблемът за формиране на познавателни интереси у учениците е особено актуален, защото е свързан с
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утвърждаването на нова ценностна система и субектно ориентирано обучение.
Учебното съдържание по човекът и природата
предоставя богати възможности за повишаване познавателните интереси на учениците към различни обекти,
явления и процеси в неживата и в живата природа: космически тела, топлинни явления, свойства и приложения
на веществата, клетъчна структура и жизнени процеси
при организмите. Това може да стане, ако ученикът,
умело воден от своя учител, възприема изучаваното
учебно съдържание като личностно значимо за самия
себе си. Тук важно значение имат темите, свързани с
изучаването на органи и системи в човешкото тяло, с
опазването на собственото здраве и на околната среда.
Вълнуващи въображението на подрастващите са въпросите за Вселената, звездите и космическите изследвания.
Как ученикът използва в своето всекидневие полезните
вещества и се предпазва от вредни за здравето му вещества, също е личностно значим въпрос. Той може да
повиши познавателния интерес у децата.
Тези богати съдържателни възможности следва умело да се съчетаят с разнообразни процесуални подходи,
подходящи за възрастта на петокласниците.
Голямо значение за провокиране познавателните
интереси на учениците имат различните видове дидактически игри и атрактивните енигматични материали.
Те често съдържат състезателни и занимателни елементи, които повишават интереса.
Игровата ситуация допринася учениците да разширяват и задълбочават знанията си, да усъвършенстват
уменията си, да формират у себе си ценни личностни
качества като самостоятелност, настойчивост, целеустременост, увереност в собствените сили, честност,
точност, съобразителност, умение за оценка и само
оценка и др.
Дидактическите игри нямат точно определено място в урока. Те могат успешно да се използват както за
усвояване на нови знания, така и за затвърдяване, за
упражнения, за проверка, за контрол или за обобщение.
Учителят трябва да съблюдава следните изисквания:
1. С дидактическите игри да се решават интелектуални задачи, отговарящи на целите на съответната
форма на обучение.
2. Игровата ситуация да бъде интересна и съобразена с възрастовите особености на учениците.
3. Преди започване на играта учениците да се запознаят с дидактическите материали и да получат точни и
ясни формулировки на игровото съдържание и правила
на играта.
4. Дидактическата задача, съдържанието, игровите
действия и правилата на играта да се усложняват постепенно.
5. Чрез правилата да се регламентират отношенията

между учениците, да се изявят уменията им за контрол
и самоконтрол, да се създават условия за разгръщане
на творческите им способности.
6. Играта винаги да завършва с оценка на резултатите от игровата дейност.
Енигматичните материали – кръстословици и
други, предоставят разнообразни възможности за участие на много ученици в една забавна и същевременно
полезна дейност – своеобразна „гимнастика на ума“.

С използването на подобни материали в учебния
процес се допринася за развитие на комбинативните
способности на мисленето у учениците, които се поставят в определено интелектуално затруднение, и се
събужда познавателният им интерес. Едновременно с
това се създават условия за участие на учениците в игри
със състезателен характер; за самопроверка и самоконтрол на знанията; за прилагане на придобитите знания
в конкретна житейска ситуация и др.

III. Материална база за обучението по човекът и природата в пети клас
1. Химикали
Желязо (прах)
Йод (тинктура)
Етилов алкохол
Сода за хляб
Оцет
Манганов диоксид

Сяра (прах)
Бензин
Калиев перманганат
Меден сулфат (син камък)
Спирт за горене
Кислородна вода

2. Съдове, пособия и принадлежности
Епруветки
Чаши (100, 200, 250 mL)
Тръбички
Колба ерленмайерова
Делителна фуния
Бъркалка
Габърчета
Мензура (250, 500 mL)
Ножица
Пинцета
Каучуково маркуче
Магнит
Стъклена вана
Коркова запушалка
Линийка
Балони
Кибрит
Топче (дървено, метално)
Свещ
Клечки за зъби
Спиртна лампа
3. Апарати и прибори
Микроскоп
Лупа
Термос
Часовник
Противогаз
4. Материали
Пясък
Гранит
Камък
Глина
Почва
Восък
Захар
Мастило
Лед

Натриев хлорид (готварска сол)
Бистра варна вода
Въглерод (активен въглен)
Метиленово синьо
Химически молив
Лимонтузу

Пипетки
Фунийка – обикновена
Часовникови стъкла
Банка за твърди вещества
Щипка за епруветка
Запушалка с два отвора
Статив с щипка и муфа
Каучукови запушалки
Лъжички (метална, дървена, пластмасова)
Кламери (стоманени, пластмастови)

Глобус
Настолна лампа
Топка
Звездна карта

Везни – електронни, лабораторни или
чувствителни аптекарски с теглилки
Термометър – стаен (за въздух), за вода
и медицински
Прибор за демонстриране на топлопроводност

Леща
Грах
ТрескӚ
Конец
Яйце
Глава лук
Олио
Стрък целина
Водна чума

Клонки и листӚ
Марля (тензух)
Филтърна хартия
Медна жица (дебела)
Железен гвоздей
Дървени стърготини
Червен пипер
Памук
Трайни микроскопски препарати
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Методически разработки и указания
към уроците за нови знания от учебника
Тела и вещества
Методически бележки
1. Литър. В урока се въвеждат единиците за обем
литър и милилитър. Понятието обем е известно на
учениците още от 3. клас: oбемът е мястото (пространството), което заема едно тяло. Литърът се въвежда на
практическа основа, като се използва всекидневният
опит на децата. Например те са виждали бутилки с
минерална вода, имащи различен обем (вместимост).
Ученикът трябва да получи нагледна представа за това,
колко е един литър (литър вода, литър олио, литър мляко
и т.н.). Може да се отбележи, че 1 L е обемът на 1 кг
вода (приблизително). Едновременно с това трябва да се
подчертае, че литър и килограм са съществено различни единици, с които се измерват различни свойства на
телата (обем и маса). Не се препоръчва изпреварващо,
по отношение на математиката, да се правят връзките
литър – куб. дм и милилитър – куб. см. Важно е ученикът
да запомни, че 1 L = 1000 mL, така както 1 kg = 1000 g.
2. Мерни единици. За пръв път, съгласно новите
учебни програми по човекът и природата и по математика, в пети клас се използват латинските означения за
мерните единици (kg, g, m, s, L). Това няма да затрудни
учениците, защото при обучението по чужд език те вече
са изучили латинската азбука.
3. Маса и тегло. В Международната система (СИ)
килограмът е единица за маса. Теглото е сила: например
теглото на едно дете е силата, с която то натиска електронната везна, на която е стъпило. Единицата за сила
е нютон (ще се изучава в 6. клас). За да могат децата
правилно да усвояват научната терминология, стремете
се да избягвате изрази от рода на: „Теглото на ученическата чантата е пет килограма“. Коректното твърдение
е: „Масата на ученическата чанта е пет килограма“.
Винаги, когато се споменава мерната единица килограм,
трябва да се говори за маса, а не за тегло.
Провеждане на урока
В по-голямата си част урокът има преговорнообобщителен характер. Учителят трябва да използва
като основа знанията на децата от 3. и 4. клас за телата
и веществата: учениците знаят, че телата са изградени от вещества; телата имат маса и обем; масата се
измерва в килограми. Освен това учениците познават
основни свойства на твърдите тела, течностите и
газовете. Тези основни свойства са систематизирани
в таблицата на с. 11 от учебника. Учителят трябва
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да актуализира знанията на учениците за телата и
веществата. Едновременно с това трябва да въведе
единицата за обем (литър).
Новото понятие деформация се въвежда въз основа
на опита, като се свързва с примери за изменение на
формата и обема на телата под действие на сили. Дайте
примери за тела, които: А) лесно се деформират (гъбата
за изтриване на дъската, мека гумена топка, балон и
други); Б) трудно се деформират (черната дъска, стол,
метално топче и други). Можете предварително да подготвите тела от двете групи и да демонстрирате дали
при натиск те видимо изменят формата си.
Отделете внимание на преминаването от литри в
милилитри и обратно (зад. 7). Тук от особено значение
са придобитите умения по математика: връзката между
литъра и милилитъра е същата, както между килограма
и грама. Отчетете, че децата още не са учили дроби.
Обърнете внимание на факта, че свободната повърхност на течностите винаги е хоризонтална. Лесно се демонстрира с чаша, запълнена до половината
с вода. Накланяйте постепенно чашата. Учениците
наблюдават свободната повърхност на водата и сами
стигат до извода, че тя остава хоризонтална (успоредна
на поставката). Повторете опита с чаша, пълна до половината с пясък. Учениците правят извода, че твърдите
тела, дори когато са съставени от малки песъчинки,
нямат това свойство.
Подчертайте с примери различията между течностите и газовете: 1. Течностите имат собствен обем и
се стичат на дъното на съда, много трудно се свиват;
2. Газовете запълват целия предоставен им обем и
лесно се свиват.
Общото название на течностите и газовете е флуиди –
субстанции, които текат. Разликата е, че течностите образуват
свободна повърхност, а газовете не образуват такава. Те
винаги запълват целия обем на съда.
Допълнителни въпроси и задачи
1. Ще се измени ли масата на монета от 2 лева, ако я
пренесем от Земята на Луната?
Отговор. Няма да се измени, защото количеството на
метала, от който е направена монетата, не се променя.
2. Кое е повече – 1 kg или 1 L (провокационен въпрос)?
Обърнете специално внимание, че могат да се сравняват
само стойностите на еднакви величини: маса с маса, обем
с обем, температура с температура и т.н.

Строеж на веществата
Методически бележки
1. Молекули и атоми. В пети клас се дава само
начално понятие за молекули и атоми: молекулите са
най-малките частици на веществото, които запазват основни негови свойствата. Молекулите са изградени от
още по-малки частици, наречени атоми. Като примери за
молекули, съставени от повече от един атом, в урока са
посочени кислородът (газ) и водата. Учителят, по своя
преценка, може да добави, че молекулата на водата е
съставена от един атом кислород и два атома водород
(без да се въвежда понятието химичен елемент). Поради
особено голямото значение на водата и на кислорода
(газ), на схемите в учебника е показана структурата
само на техните молекули. Всички останали молекули
са представени условно като малки топчета (или кръгчета). Така учениците ще свикнат да разпознават тези
две молекули, а по-подробно със строежа на молекулите
ще се запознаят в следващите класове.
2. Градивни частици. Понятието градивна частица
има по-общ смисъл и не е тъждествено с понятието
молекула или атом. Градивните частици могат да са
молекули, йони или отделни атоми. При нормални условия (когато не са йонизирани), градивните частици на
газовете са молекули. При течностите в повечето случаи
градивните частици са молекули, но могат да бъдат
и йони. При повечето твърди тела молекулите губят
своята самостоятелност и градивните частици са атоми,
групи от атоми или йони. Например готварската сол
(натриев хлорид) е типичен йонен кристал: в кристалната
му решетка са разположени натриеви и хлоридни йони.
При металите градивни частици са положителни йони и
газ от свободни електрони. Има и молекулни кристали,
където градивните частици са молекули. Затова, когато
се разглежда строежът на твърдите тела, по-правилно
е да се използва общото понятие градивни частици. Ще
обърнем внимание, че понятието градивни частици в голяма степен е условно и зависи от контекста. Например
градивните частици на веществото (молекули, атоми и
други) не са най-малките частици на материята. Такива
според съвременната физика са лептоните и кварките.
Провеждане на урока
Създайте проблемна ситуация: Докъде можем да
стигнем при раздробяването на късче тебешир (или на
водна капка)? Въведете понятието молекула. Човек,
изхождайки от всекидневия си опит, трудно може да
си представи мащабите на обектите от микросвета. Например масата на водната молекула е само 3.10–23 g, а
нейният диаметър е едва 3.10–8 cm. Затова използвайте
подходящи сравнения, които ще помогнат на учениците

да получат нагледна представа за размерите на молекулите и за техния брой в телата около нас. Подходящ е
примерът от рубриката Научете повече. Други примери:
1. Ако разделим една водна капка (1 g вода) поравно
на всички жители на Земята (7,5 млрд. души), всеки
човек ще получи над 4000 млрд. водни молекули.
2. Ако наредим 100 милиона водни молекули плътно
една до друга, ще получим редичка с дължина само
3 cm. Същият брой хора ще образува редица (опашка),
която ще обиколи 3 пъти Земята по Екватора.
Строежът на твърдите тела, течностите и газовете
се разглежда на най-елементарно равнище. Въпросът
за движението на градивните частици в урока се разглежда само частично. Малко по-подробно ще бъде
засегнат в следващия урок във връзка с дифузията.
Учениците трябва да отговарят на три въпроса:
1. Как са подредени градивните частици?
2. Какви са разстоянията между тях?
3. Как са свързани градивните частици?
Те трябва да свързват отговорите на тези въпроси
с основни свойства на телата и веществата. Може да
се използва следната таблица:
Твърди тела

Течности

Газове

Подреждане на правилно
частично
частиците
подреждане подреждане

няма
подреждане

Разстояние меж- малки
ду частиците

малки

големи

Връзки между
частиците

здрави

по-слаби

много слаби

•собствена
форма
•собствен
обем
•трудно се
свиват

•собствен
обем
•нямат
собствена
форма
•трудно се
свиват

•нямат собствена форма
•заемат целия
обем на съда
•лесно се
свиват

Следствие

Примерни теми за проекти и дискусии
1. Модели на молекули. Ученикът изработва пространствен модел на различни прости молекули. Материали: клечки
за зъби, топчета цветен пластилин или други видове топчета.
Молекули: кислород, вода, въглероден диоксид, други.
2. Модел на твърдо тяло. Ученикът изготвя пространствен модел на твърдо тяло. Материали: клечки, топчета
цветен пластилин или други подходящи топчета. Подходящ
пример е модел на кристал на готварска сол (натриев хлорид). Не е необходимо да се използва понятието йон и да се
назовават йоните в този кристал. Достатъчно е да се каже,
че има два вида градивни частици, които са подредени правилно (във върховете на кубчета). Моделът се демонстрира
и обяснява пред класа от неговия изпълнител.
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Температура и енергия
Методически бележки
1. Отрицателни температури. От 4. клас учениците знаят, че температурата се измерва в градуси Целзий.
Те познават термометъра и могат да отчитат по скалата
му стойността на температурата. Нов момент в урока е
въвеждането на отрицателни температури. Отрицателните числа и математичните действия с тях обаче учениците от 5. клас все още не са изучавали по математика.
Скалата на термометъра дава една добра възможност да
се създаде начална представа за отрицателните числа,
която по-късно ще се доразвие по математика. Учителят
трябва да постави акцента върху практическото отчитане на температурата по скалата на термометъра. Не
е необходимо да се извършват действия с отрицателни
числа (събиране и изваждане).
2. Енергия. От 4. клас учениците знаят, че движещите се тела имат енергия на движението, а нагретите
тела – топлинна енергия. Друг вид енергия е запасена в
природните горива и в храните. Енергията може да се
превръща от един вид в друг вид и да се предава от едно
тяло на друго тяло. Нов момент в урока е изясняването
на елементарно равнище на връзката между топлинната
енергия и движението на молекулите. Посочва се също
връзката на температурата с движението на молекулите.
В зависимост от подготовката на децата и способността им да възприемат по-абстрактни понятия
преценете къде да поставите акцентите в урока: на
практическите въпроси за измерване на температурата, топлообмена и енергийността на храните или
на връзката на топлинната енергия и температурата с
движението на молекулите.
Провеждане на урока
Започнете урока с актуализация на знанията от
4. клас за температурата на телата и за енергията.
Учениците сами да изброят различни видове енергия
и източници на енергия, които познават. След това
насочете вниманието към термометъра. Покажете на
класа различни видове термометри (например стаен
термометър за въздух, термометър за вода, цифров
термометър). Учениците да си припомнят как се отчита
температурата по скалата на термометъра. Въведете
отрицателните температури. Дайте примери за тела с
високи и с ниски (отрицателни) температури.
Дайте примери за топлообмен. Обяснете, че при
топлообмен по-топлите тела предават енергия на постудените тела и ги затоплят. Топлообменът продължава, докато се изравнят температурите на телата. Например бутилката със студена вода се затопля, докато
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температурата на водата се изравни с температурата
на въздуха в стаята. Горещият чай изстива, докато
достигне стайната температура.
Припомнете с примери, че всяко тяло, което се
движи, има енергия на движението. Молекулите също
се движат непрекъснато и всяка молекула има енергия на движението. Обяснете, че колкото по-бързо се
движи една молекула, толкова по-голяма е нейната
енергия на движението (не е необходимо да използвате
понятието скорост). Топлинната енергия на едно тяло
е равна на общата енергия на движението на всичките
му молекули (Не отчитаме потенциалната енергия на
взаимодействие между молекулите – модел достатъчно
точен при описване на свойствата на газовете.)
Обяснете, че температурата също е свързана с
молекулното движение. От температурата разбираме
каква е енергията на движение на отделните молекули.
Затова температурата не зависи от броя на молекулите,
а само от това, колко бързо те се движат.
За да се засили практическата насоченост на урока,
дадена е схема на енергийното съдържание на някои
основни храни. Тъй като единицата за енергия джаул
(J) не се изучава, на схемата са дадени относителни
стойности. За единица е прието енергийното съдържание на зелето.
От схемата ученикът трябва да разбере, че в някои
храни (масло, кашкавал) е запасена много енергия, а в
други (зеле, моркови) – значително по-малко. Например в 1 kg масло има 31 пъти повече енергия, отколкото
в 1 kg зеле (вж. зад. 5 на с. 21 от учебника). С данните от
схемата можете да съставите и други подобни задачи.
Допълнителни въпроси и задачи
Домашен опит. В три еднакви чаши се налива вода: в
едната топла (да не е гореща!), във втората – студена, а в
третата – хладка. Ученикът първо потапя пръстите на едната
си ръка в топлата вода, а на другата – в студената вода. След
около една минута ги изважда от водата и веднага потапя
едновременно пръстите на двете си ръце в хладката вода.
Обсъждане: Защо ръката, която е била в топлата вода,
усеща хладката вода като студена, а за другата ръка същата
вода се усеща като топла?
Примерни теми за проекти и дискусии
Температурни рекорди на Земята. Ученикът проучва:
А) къде са измерени най-ниски и най-високи температури
на въздуха в природни условия (снимки на местата с такива
температури);
Б) най-високи и най-ниски температури, постигнати в
научни лаборатории;
В) коя е най-ниската възможна температура (–273,15 оC).

Температурно разширение и свиване
Методически бележки
Температурно разширение. Акцентът при разглеждане на температурното разширение се поставя
върху практическото му значение. Учениците трябва да
разберат, че:
1. При нагряване телата се разширяват.
2. Най-силно се разширяват газовете, а най-слабо
– твърдите тела. Разширяването зависи и от вида на
веществото.
3. Макар и малко по големина, разширението на
твърдите тела и течностите има много голямо практическо значение.
Учителят би могъл да използва следната диаграма за разширението на някои материали:

Обърнете внимание, че например желязна релса
с дължина 10 m се удължава по-малко от 3 mm при
повишаване на температурата с 20 °C. Въпреки това
между релсите трябва да има процепи за температурно
разширение.
Ще отбележим, че ако релсата няма възможност да се
разширява, при повишаване на температурата с 20 °C тя
ще действа на съседната релса със сила на натиск, която е
равна на силата, с която натиска земната повърхност тяло
с маса 45 тона (сила 450 000 N).

Провеждане на урока
При възможност направете демонстрацията с
топчето и пръстена (с. 24 от учебника). Създайте
проблемна ситуация: при нагряване топчето не преминава през пръстена. Какво ще стане, ако вместо
топчето нагряваме пръстена? Често на този въпрос
се дава грешен отговор: неправилно се смята, че при
температурното разширение отворът на пръстена намалява. Обърнете внимание, че при разширението се
увеличават всички размери на тялото – включително
и отворът на пръстена. Обсъдете с класа значението
на температурното разширение, като използвате примерите от учебника. За приложенията на биметалната

пластинка можете да използвате горната опростена
схема на противопожарна аларма.
Сравнете температурното разширение на твърдите
тела, течностите и газовете и го свържете на качествено равнище с взаимодействието и движението на
градивните им частици.
Когато разглеждате използването на температурното разширение в термометрите, може да създадете
проблемна ситуация със следния въпрос: Когато
термометърът се нагрява, разширява се както
спиртът, така и стъклената тръбичка. Защо тогава спиртът се издига по тръбичката? Учениците
трябва да съобразят, че стъклото е твърдо вещество и
неговото температурно разширение е много по-малко
от разширението на течността спирт.
Въпроси и задачи
зад  Опитът е ефектен и много лесен за изпълнение
Можете да предложите подобен опит демонстриращ температурното свиване на въздуха празна добре подсушена
пластмасова бутилка от минерална вода се затваря плътно
и се поставя в камерата на хладилник Изважда се след 
час и се наблюдава че бутилката се е смачкала поради
температурното свиване на въздуха в нея
По пълното обяснение на тези опити изисква да се
отчете фактът, че налягането на въздуха в бутилките остава
постоянно – равно на външното атмосферно налягане. Затова разглежданите процеси са на разширение и свиване
на въздуха при постоянно налягане. Такова уточнение не е
необходимо да се прави в 5. клас. Процесите се разглеждат
опростено като температурно разширение и свиване.
Примерни теми за проекти и дискусии
Приложение на биметалните пластинки. Ученикът събира информация за различни приложения на биметалните
пластинки (в механични часовници, термостати, термометри
и електрически устройства – прекъсвачи, аларми и други).
Проектът е желателно да съдържа опростени схеми, снимки
и други нагледни материали.
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Топлопроводност
Методически бележки
Темата се разработва на експериментална основа. Учителят трябва да използва както всекидневния
опит на децата, така и подходящи демонстрации, за
да покаже, че телата и веществата имат свойството
топлопроводност, т.е. свойството да пренасят топлина.
Учениците трябва да разберат, че:
1. Пренасянето на топлина всъщност е пренасяне
на енергия от места с по-висока температура към места
с по-ниска температура.
2. Някои вещества, като металите, са добри проводници на топлина, а други, като дървото, са топлоизолатори.
3. Топлопроводността е важно свойство на материалите, което има голямо практическо приложение.
Пример:
Топлопроводност на медта
= 6 х топлопроводността на желязото
= 600 х топлопроводността на стъклото
= 7200 х топлопроводността на водата
= 18 000 х топлопроводността на въздуха
(Например медта има 7200 пъти по-голяма топлопроводност от водата.)

Провеждане на урока
От 4. клас учениците знаят, че металите са добри
проводници на топлина, а редица материали като дърво,
стъкло и пластмаси са топлоизолатори. В началото на
урока с подходящи въпроси и демонстрационни опити
припомнете изученото в 4. клас за свойството на телата
да пренасят топлина.
Подходящ опит. Потапяме в гореща вода алуминиева, пластмасова и дървена лъжички. След една минута
докосваме с пръсти всяка от лъжичките. Установяваме,
че се е нагряла само металната лъжичка.
Извод. Металите са добри проводници на топлина,
а дървото и стъклото са топлоизолатори.
Описаният в учебника опит може да се изпълни в
друг вариант, като парченца от восък се залепят към
дебела медна жица (или пръчка). Жицата (пръчката)
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се нагрява със свещ или със спиртна лампа. Редът на
разтопяването и падането на парченцата показва, че
топлината се пренася от горещия към студения край
на пръчката.
Използвайте схемата в учебника, за да обясните
качествено топлопроводността на молекулно равнище.
Подчертайте, че топлопроводността не е свързана с
пренасяне на вещество. При топлопроводността се пренася енергия, която се предава от частица на частица,
но самите частици остават по местата си.
Обърнете специално внимание на въздуха като
топлоизолатор. Използвайте примерите от учебника.
Отбележете, че добър топлоизолатор е неподвижният
въздух. Пренасянето на топлина от движещ се въздух
(конвекция) ще се изучава в следващия урок.
Обсъдете с учениците значението на топлоизолацията за пестенето на енергия. Те могат да дадат примери
какви мерки са взели техните родители за подобряване
на топлоизолацията на жилищата им през зимата.
Въпроси и задачи
зад 3 Ватата е добър топлоизолатор Можете да поставите и следната задача Защо тръбите на водопровода
се закопават под земята а не се прекарват над земната
повърхност Почвата има малка топлопроводност Затова
температурата на достатъчно голяма дълбочина остава приблизително постоянна равна на средната годишна температура за даденото място и няма опасност водата да замръзне
през зимата Любопитно е да се отбележи че в подземията
на Парижката обсерватория е поставен термометър който
вече два века показва една и съща температура  °
независимо от капризите на времето
зад 7 Добри топлоизолатори тухли газобетон минерални мазилки дърво корк стиропор фибран гипскартон
вата Напоследък често за външна топлоизолация на сгради
се използва стиропор или фибран а за вътрешна топлоизолация – гипскартон
зад 8 Освен перата и козината голямо значение за
предпазване на животните от измръзване има слоят от под
кожна мазнина Мазнината е много добър топлоизолатор
Допълнителни въпроси и задачи
1. Вярно ли е, че снегът топли земята, а дрехите – хората?
Отговор: Не. Ние не получаваме топлина от дрехите. Те
са добър топлоизолатор, който забавя топлообмена между
нашето тяло и околната среда. Може да се каже, че с дрехи
ние затопляме околната среда по-малко, отколкото без дрехи.
2. Защо през зимата краката ни замръзват по-бързо, ако
обувките ни стягат, а широките и свободни обувки предпазват
по-добре от студа?
Отговор: В широките обувки се задържа повече въздух,
който подобрява топлинната изолация.

Конвекция
Методически бележки
Конвекция в природата. Конвекцията на въздуха и
на водата на нашата планета се предизвиква от Слънцето. Слънцето нагрява по-силно областите около Екватора и по-слабо полярните области. Възникват въздушни
течения (ветрове) и водни течения, които пренасят топъл
въздух и топла вода към полярните области, а студените
течения пренасят студен въздух и студена вода от полюсите към Екватора. Голямо топло океанско течение
е Гълфстрийм. То започва от Мексиканския залив,
преминава през атлантическото крайбрежие на САЩ,
пресича Атлантическия океан и минава край бреговете
на Северозападна Европа (вж. картата). Течението не
следва посоката север, а се отклонява на изток. Това
отклонение се дължи на въртенето на Земята около
нейната ос. Гълфстрийм е „безплатното парно“, с което
природата е дарила жителите на Великобритания и други
европейски страни. Като сравнение може да се посочи
студеното Лабрадорско течение (вж. картата), което
определя изключително суровия климат в Гренландия.
Любопитни сравнения: 1. Гълфстрийм пренася
толкова вода, колкото всички реки на Земята, взети заедно. 2. Топлинната енергия, която пренася
Гълфстрийм, е равна на енергията от 1 000 000 електроцентрали.

поток върти спиралата.
Въведете понятието
конвекция. Подчертайте, че
конвекция е възможна само
в газове и течности, тъй
като само те могат да текат.
На молекулно равнище
това означава, че градивните им частици могат лесно
да променят местата си.
Използвайте примерите от
учебника, за да покажете
голямото значение на конвекцията за топлообмена в газове и течности. Акцентирайте върху практическото значение на конвекцията
– например при отопляване на домовете ни.
Разграничете естествената и изкуствената конвекция. Можете да добавите, че естествена конвекция
е възможна благодарение на гравитацията. Например
студената вода е по-тежка, което означава, че Земята
я привлича по-силно. Затова тя измества топлата вода
и се спуска надолу. В отсъствие на гравитация естествена конвекция не е възможна.
Въпроси и задачи
зад 7 Грейката трябва да се постави отдолу Тогава
горните водни слоеве отдават топлина на тялото чрез
топлопроводност Те се охлаждат стават по-тежки и се спускат надолу По-топлата вода се издига нагоре и продължава
да затопля тялото
Допълнителни въпроси и задачи
1 По тръбите на парното отопление тече топла вода,
докато някои промишлени хладилници използват тръби с
охлаждаща течност. Как само по разположението на тръбите
можете да разберете дали системата служи за нагряване
или за охлаждане?
Отговор: За да се извършва конвекция на околния въздух,
тръбите на парното отопление се разполагат близо до пода,
а на хладилната инсталация – на тавана на помещението.

Провеждане на урока
Създайте проблемна ситуация: Топлопроводността
на въздуха е малка. Защо тогава огънят бързо сгрява
ръцете ни? С опити покажете, че топлият въздух има
свойството да се издига нагоре. Един лесен за изпълнение демонстрационен опит е показан на снимката.
Изрежете от тънко домакинско алуминиево фолио спирала. Прободете с карфица вътрешния край на спиралата
така, че фолиото свободно да се върти около карфицата.
Доближете спиралата над запалена свещ. Въздушният

Примерни теми за проекти и дискусии
Цветни струи в чаша вода. Оцветена вода (например с
боя за храна) се замразява в хладилника. Бучка оцветен лед
се поставя в чаша с леко затоплена вода. Опитът се подготвя
от ученик вкъщи и се демонстрира пред класа. (Може да се
заснеме и покаже видеоклип.) Учениците наблюдават как при
топенето на леда струйки от оцветена вода се стичат към
дъното на чашата. Провежда се дискусия на какво се дължи
появата им – дифузия или конвекция. (В случая преобладава
конвекцията, която протича по-бързо – студената оцветена
вода се спуска надолу.)
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Toпене и втърдяване
Методически бележки
Преходи между състоянията на веществата
От 4. клас учениците знаят, че водата може да се
намира в три състояния: твърдо (лед), течно и газообразно (водни пари). Ледът се топи при температура
0 °C, водата кипи при 100 °C. Освен това те знаят, че
при топенето и кипенето се поглъща топлина. В 5. клас
тези знания се разширяват и задълбочават. От този и
от следващия урок учениците трябва да научат, че не
само водата, но и другите вещества също могат да се
намират в три състояния (твърдо, течно и газообразно).
Преходът от твърдо в течно състояние се нарича топене. Твърдите тела с кристална структура (с правилно
подреждане на градивните частици), подобно на леда,
имат точно определена температура на топене. Температурата на топене е важна физична характеристика на
веществата. Ще отбележим, че някои твърди вещества
като асфалта и восъка, са аморфни – тяхната структура
е подобна на структурата на течностите (няма правилно
подреждане на частиците). При нагряване аморфните
тела постепенно се размекват – преходът от твърдо в
течно състояние става постепенно, т.е. те нямат точно
определена температура на топене.
Провеждане на урока
Покажете на учениците топящ се лед (можете да
го донесете в термос). Измерете с термометър температурата на сместа от лед и вода. С участие на децата
припомнете, че ледът се топи при точно определена
температура. Създайте проблемна ситуация: Защо при
стайна температура водата е течност, а желязото
е твърдо? Виждал ли е някой течно желязо? Възможно ли е да разтопим желязото? Как? Въведете
понятието температура на топене. Дайте примери и
обяснете, че различните вещества имат различна температура на топене. Когато температурата на околната
среда е по-висока от температурата на топене на едно
вещество, тогава веществото се намира в течно състояние. Когато температурата е по-ниска, веществото
е в твърдо състояние.
Можете да представите на дъската процесът на
топене графично. Графиката показва как се изменя
температурата на твърдо тяло при неговото нагряване.
Обърнете внимание, че по хоризонталната ос е нанесено времето, по вертикалната – температурата. Не е
необходимо да се конкретизира кое е веществото и да
се нанасят числени стойности за времето и температурата по осите. Важно е да се коментира следното:
Графиката има три участъка. В участък 1 температурата нараства: твърдото тяло поглъща топлина и се
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нагрява. Участък 2 е хоризонтален: това означава, че
температурата не се променя. Тялото поглъща топлина,
но температурата остава постоянна. Учениците сами
могат да направят извода, че през това време тялото се
топи. Цялата погълната топлина отива за разтопяването
на тялото. В участък 3 от графиката температурата отново
започва да нараства. Защо? Учениците биха могли да се
досетят, че получената течност започва да се нагрява. Ако
е необходимо, използвайте насочващи въпроси: Какво се
получава след разтопяването на твърдото тяло? Какво става с течността, когато ѝ предаваме топлина?
Въпроси и задачи
Зад. 5. Най-напред замръзва водата от повърхностния
слой на водните басейни. Ледът е по-лек от водата и остава
на повърхността. Той е добър топлоизолатор и предпазва
дълбочинните водни слоеве от замръзване. Ако беше по-тежък, ледът щеше да пада на дъното, реките и езерата щяха
да замръзват изцяло през зимата.
Допълнителни въпроси и задачи
1. В чаша се намира смес от вода и лед. Колко е нейната
температура? Кога ще започне да се променя тази температура? Какви случаи са възможни?
Отговор: Температурата на сместа е 0 °C. Тя ще остане
постоянна, докато се стопи целият лед или докато замръзне
всичката вода. Кой от двата случая ще се осъществи, зависи
от температурата на въздуха. Ако тя е под 0 °C, водата ще се
охлажда и ще замръзне. Обратно, когато чашата е поставена
в затоплена стая, ледът постепенно ще се разтопи и след
това водата ще започне да се нагрява.
Примерни теми за проекти и дискусии
Как да уловим с връвчица бучка лед? Поставяме бучки
лед в чаша и добавяме малко вода. Потапяме във водата
връв и се опитваме да уловим бучка, (без да я връзваме с
ръце). Убеждаваме се, че това е невъзможно.
Поставяме връвта да легне добре върху избрана бучка и
поръсваме отгоре връвта и бучката с готварска сол. Връвта
залепва за бучката и така бучката е уловена като риба.
Опитът може да се направи самостоятелно вкъщи и да
се демонстрира в клас. Учениците в дискусия да се опитат
да го обяснят сами или да потърсят обяснение (в интернет).
Обяснение: Солта понижава температурата на топене на
леда и част от повърхността на бучката се разтопява. Когато
съдържанието на сол в разтопената вода намалее, част от
нея отново замръзва и връвта се оказва вътре в леда.

Изпарение и кондензация
Методически бележки
Температура на кипене. Температурата на кипене
на водата е 100 °C при нормално атмосферно налягане
(на морския бряг). Атмосферното налягане намалява
с надморската височина. Затова, например в София,
водата кипи при 98,5 °C. На най-високия връх Еверест
(8850 м) атмосферното налягане е едва 1/3 от нормалното, а температурата на кипене на водата е само 72 °C.
Тъй като атмосферното налягане не се изучава в
5. клас, можете само да отбележите, че температурата на
кипене на водата зависи от гъстотата на околния въздух.
Тя е 100 °C само на морския бряг, където въздухът е
най-сгъстен (плътен). Във високите планини въздухът
е разреден и там водата кипи при по-ниска температура.
Провеждане на урока
Започнете урока с актуализация на изученото в
3. и 4. клас за процесите изпарение (кипене) и втечняване на водата. Припомнете, че водните пари са вода в
газообразно състояние. Учениците знаят, че водните
пари са безцветен газ, който се смесва с въздуха. Направете обобщението, че не само водата, но и другите
течности се изпаряват. Разгледайте качествено изпарението на молекулно равнище, като следвате логиката на
разсъждения от учебника. Можете да добавите, че част
от молекулите на парите при своето движение над течността се връщат обратно в нея: едни молекули напускат
течността, а други се връщат. Тези, които напускат,
обикновено са повече, затова течността намалява – веществото преминава от течно в газообразно състояние.
Разгледайте с примери от всекидневието и демонстрационни опити отбелязаните в урока четири
фактора, от които зависи бързината (скоростта) на
изпарение. Можете да обясните по-подробно защо при
вятър прането изсъхва по-бързо: когато молекулите
на парите над течността са малко, намалява обратният
поток на молекули от въздуха към течността (втечняването на парите). Поради това молекулите, които се
изпаряват, са много повече от молекулите, които се
връщат обратно. По същата причина прането изсъхва бързо при сух въздух. Обратно, влажният въздух
забавя изпарението. Той съдържа много водни пари.
Затова колкото молекули се изпаряват, почти толкова
се връщат обратно в течността – изпарението се забавя.
При едни и същи условия различните течности
се изпаряват с различна бързина поради разликата в
силите на привличане между техните молекули. Например молекулите на бензина се привличат по-слабо
от молекулите на водата. Затова те успяват по-лесно

да се откъснат от течността: при стайна температура
бензинът се изпарява по-бързо от водата.
Обяснете защо при изпарение течностите се охлаждат. Задайте въпрос: Защо в горещо време човек
се поти? С участието на учениците стигнете до извода,
че при изпарението на потта тялото се охлажда.
Учениците трябва да разберат, че за да кипи една
течност, тя трябва непрекъснато да поглъща топлина.
Ако махнем тенджера с кипяща вода от котлона, кипенето спира, защото сме прекратили подаването на
топлина. Използвайте зад. 4. Тя позволява: 1. да се развива умението на учениците да извличат информация
от графика; 2. учениците да разберат, че по време на
кипенето температурата остава постоянна, въпреки че
течността продължава да поглъща топлина.
Обобщете, като запишете на дъската:
поглъщане на топлина
• топене
• изпарение и кипене

отделяне на топлина
• втвърдяване
• кондензация

Въпроси и задачи
зад. 2. Част от водните пари, които са над течността, се
връщат в нея. Затова изпарението зависи от количеството
на парите над течността. Когато те са малко, изпарението се
извършва по-бързо. Когато духаме, въздушният поток отнася
парите встрани и изпарението се засилва. При изпарението
на водата чаят се охлажда.
зад 4 а) 20 °C; б) 50 °C; в) 11 минути; г) 100 °C;
д) вода.
зад 5 Изпарението на олиото е много по-слабо от
изпарението на водата Ципата от олио не позволява на
водата да се изпарява Охлаждането става предимно чрез
топлопроводност Водата от другата чаша се охлажда и чрез
изпарение Затова тя изстива по-бързо
Примерни теми за проекти и дискусии
1. Дъжд в буркан. Налейте в стъклен буркан гореща вода.
Поставете върху буркана чиния, пълна с бучки лед. Учениците
наблюдават как вътре в буркана върху дъното на чинията
се образуват капки вода и някои от тях падат като дъжд.
Те обясняват явлението, като използват думите: изпарение,
кондензация, поглъщане на топлина, отдаване на топлина.
2. Мокро петно. Върху две еднакви парчета попивателна хартия капнете еднакво количество вода (2 – 3 капки).
Поставете и двете хартии на слънчево място. Покрийте
само едното мокро петно с прозрачно домакинско фолио.
Наблюдавайте мокрите петна.
Учениците извършват опита самостоятелно вкъщи.
Описват видяното и обясняват защо откритото петно изсъхва
по-бързо. В клас се обсъждат резултатите и изводите.
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Светлина
Методически бележки
Природа на светлината. Светлината има двойствена природа (корпускулярно-вълнов дуализъм).
Тя съчетава свойствата на вълна и на частица. В рубриката Научете повече от урока е дадена начална
представа за фотоните – частиците на светлината. В
пети клас акцентът се поставя върху енергетичната
същност на светлината. Затова светлината се разглежда като вид енергия. Макар и непълно, това определение дава една начална представа за природата
на светлината, която ще се развива в по-горните класове. Светлината не е вещество. Тя не е изградена от
атоми. Нейните частици (фотоните) са малки порции
енергия.
Провеждане на урока
Урокът се построява на експериментална основа, като се използва максимално всекидневният опит
на учениците и техните наблюдения на околния свят.
Учениците да изброят източници на светлина, които
познават. Да ги разделят на естествени (природни) източници и изкуствени (създадени от човека) източници.
В урока източниците на светлина са разделени
също така на топлинни и студени. Във втората група са поставени всички източници на светлина, чието
светене не е пряко свързано с температурата (излъчването не е топлинно), без да се въвежда понятието
луминесценция. Учениците могат самостоятелно да
дадат пример за студен (луминесцентен) източник на
светлина в природата – светулката (насекомо).
За любознателните можете да посочите и други
студени източници на светлина: светодиоди и лазери.
Учениците могат да посочат различни устройства в
своя дом, които използват светодиоди за индикация
(телевизор, монитор, компютър и много други).
Обърнете специално внимание на това, че светлината може да се разпространява в празно пространство (вакуум). По това тя се различава от звука, който
се разпространява само в материална среда. Попитайте какво би станало, ако светлината нямаше това
свойство (слънчевата светлина нямаше да достига до
нашата планета).
Учениците да дадат самостоятелно примери за
прозрачни вещества (въздух, стъкло, чиста вода,
диамант, някои пластмаси). Да дадат примери и за
непрозрачни вещества (метали, дърво и други). Свойството на телата да бъдат прозрачни или непрозрачни
е известно на децата още от 3. клас.
Направете опита от учебника (или друг подобен
опит), демонстриращ праволинейното разпростране-

18

ние на светлината. Въведете понятието светлинен лъч.
1. Светлинният лъч като лъч от геометрията (модел – насочена права линия), с който се онагледява
разпространението на светлината – светлинните лъчи
показват посоката, в която се разпространява светлината и се пренася светлинната енергия.
2. Светлинният лъч като реален тесен сноп от светлина. Можете да използвате лазерна показалка – учениците да проследят тесния светлинен сноп (светлинен
лъч), който тя излъчва.
Явлението отражение на светлината се разглежда
на експериментална основа. Учениците да дадат примери от всекидневието за отражение на светлината:
отражение от огледало, стъкло, водна повърхност,
гладка метална повърхност и други. Онагледете това
явление с чертежи. Начертайте хода на лъчите, без да
разглеждате закона за отражение. Създайте проблемна ситуация: Телата около нас не са източници на
видима светлина. Защо тогава ги виждаме през деня?
Защо не ги виждаме през нощта? Учениците сами могат да стигнат до извода, че ние виждаме тези тела,
защото те отразяват слънчевата светлина или светлината от друг източник (лампа). Обяснете, че Луната
също свети с отразена светлина.
Покажете с примери и демонстрационни опити, че
зад непрозрачните тела се образува сянка. Свържете
образуването на сянка с праволинейното разпространение на светлината: светлинните лъчи не могат да се
изкривяват и да проникват в пространството зад непрозрачните тела. Затова там е тъмно (получава се сянка).
В учебника е разгледан само случаят за образуване на
сянка при осветяване на непрозрачен предмет от малък
(точков) източник на светлина. Като допълнителен учебен
материал можете да разгледате и случая, когато източникът
на светлина не е точков. Тогава сянката е оградена от полусянка. На фигурата са показани лъчите, които определят
границите на сянката и полусянката. В областта на сянката
не проникват никакви лъчи от източника. В областта на полусянката навлизат само част от лъчите. Непрозрачният предмет
(в случая топка) не оказва никакво влияние на лъчите, които
попадат върху екрана извън границите на полусянката.
сянка
лъчи

източник

топка
полусянка

Земята и Луната
Методически бележки
1. Движение на Луната. Ако наблюдаваме Луната
от „неподвижните звезди“, ще установим, че тя прави
една обиколка около Земята за 27,3 денонощия. Това
е т.нар. сидеричен (звезден) месец. За наблюдател
от Земята обаче времето между две последователни
еднакви фази на Луната е 29,5 денонощия. Този интервал от време се нарича синодичен месец. Разликата
в продължителността на двата вида лунни месеци се
дължи на движението на Земята около Слънцето. В
5. клас не е необходимо да се коментира тази разлика.
Достатъчно е да се отбележи, че времето между две
еднакви фази на Луната е около 1 календарен месец.
2. Лунни и слънчеви затъмнения. Лунни и слънчеви затъмнения се наблюдават, когато Земята, Луната
и Слънцето застанат приблизително на една права линия. Ако лунната орбита и орбитата на Земята лежаха в
една равнина, при всяко пълнолуние би се наблюдавало
лунно затъмнение, а при всяко новолуние – слънчево
затъмнение. В действителност обаче лунната орбита е
наклонена (с около 5°) спрямо земната орбита. Затова
трите небесни тела застават на една права линия сравнително рядко. За една година се наблюдават средно
две лунни и две слънчеви затъмнения.
Когато центърът на Луната лежи на линията, прекарана през центровете на Слънцето и Земята (или се
отклонява на сравнително малки разстояния от тази
линия), лунното затъмнението е пълно – цялата Луна
преминава през сянката на Земята. При по-големи
отклонения лунното затъмнение е частично – само
част от Луната преминава през сянката на Земята. При
още по-големи отклонения лунно затъмнение изобщо
не се наблюдава.
орбита на
Луната

Провеждане на урока
При преподаването на урока учителят трябва да
използва както всекидневния опит на децата, така и
възможностите за прости демонстрации на трите природни явления: фазите на Луната, лунните и слънчевите
затъмнения.
За демонстриране на фазите на Луната можете да
използвате следния опит: Намерете кутия за обувки
(или картонен кашон). Изрежете в четирите странични
стени отвори (прозорчета). Вътре по средата на кутията
закрепете да виси на конец малка топка (топка за тенис,
гумена топка, топка за пин-понг и др.). През едно от
прозорчетата осветете топката с лампа или фенерче.
В зависимост от това, през кой прозорец ученикът
наблюдава топката, той ще вижда една от четирите
основни фази. Може наблюдението да се извърши
едновременно от четирима ученици и след това всеки
от тях да нарисува на дъската какво е видял. Опитът
не изисква затъмняване на стаята.

Лунни и слънчеви затъмнения могат да се демонстрират с лампа и две топки с различна големина.
Топките се завързват със здрав конец (вж. фигурата)
или се закрепят на стойки.

сянка
орбита на
Луната
Луна

Пълно лунно затъмнение

Луна
сянка

Слънце

Земя

Луна

Частично лунно затъмнение

Лунните затъмнения се наблюдават едновременно
от цялото полукълбо, над което цари нощ. Затова през
живота си човек може да види много лунни затъмнения.
Слънчевите затъмнения обаче се наблюдават върху
изключително ограничена площ. (Когато се премества
по земната повърхност, сянката на Луната описва ивица с широчина само около 250 km.) Затова за дадено
място (например България) слънчевите затъмнения са
много рядко явление.

Лунно затъмнение
Въпроси и задачи
зад 8 На  юли  г американският астронавт Нийл
Амстронг – командир на космическия кораб „Аполо “,
пръв стъпи на Луната. Последва го пилотът на лунния модул
Едуин Олдрин От Луната прозвучаха историческите думи на
Амстронг „Тази малка стъпка на един човек е гигантски скок
за човечеството“ На снимката от учебника е Едуин Олдрин.
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Гравитация и Космос
Методически бележки
1. Според закона на Нютон за гравитацията между всеки две тела от Вселената действат сили на
взаимно привличане, наречени гравитационни сили,
чиято големина е правопропорционална на произведението от масите на телата и е обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между тях.
В 5. клас гравитационните сили се разглеждат на
качествено равнище. Трябва ясно да се подчертаят
двата фактора, от които те зависят: 1. масите на телата;
2. разстоянието между телата. Подходящи са примерите, в които единият фактор е постоянен, а се променя
само другият.
Пример 1. Как гравитационната сила зависи от
масата? Разглеждаме тяло (например ябълката от урока), което се привлича от тела с различна маса (например
от Земята или от динята). Важно е да се отбележи, че
поне едното тяло трябва да има голяма маса (Земята).
Ако и двете тела са с малка маса (ябълка и диня), гравитационната сила е нищожно малка. Затова гравитационните сили, с които се привличат двама ученици,
са пренебрежимо малки, независимо че учениците са
близо един до друг. Гравитацията е особено важна при
космическите тела, защото те имат огромна маса.
Пример 2. Как гравитационната сила зависи
от разстоянието? Разглеждаме две конкретни тела,
разстоянието между които се променя. Например, когато космически кораб се отдалечава от Земята, тя го
привлича с все по-малка гравитационна сила.
2. Земята, планетите и кометите се движат по
елипси, в един от фокусите на които се намира Слънцето (първи закон на Кеплер). Орбитите на повечето
планети обаче са много близки до окръжност. Можем
да кажем, че Слънцето се намира в общия център на
тези окръжности. В урока понятието елипса се въвежда
опростено – елипсата е сплесната окръжност. Само
отбележете, че Слънцето е изместено към единия край
на елипсата (вж. орбитата на Меркурий на с. 43 от
учебника), без да въвеждате понятието фокус.
Провеждане на урока
Започнете урока със създаване на проблемна ситуация: гумата и моливът падат на пода, защото Земята
ги привлича (силата на земното притегляне е известна
на учениците от 4. клас). Какви сили карат Луната да
обикаля около Земята? Тук е подходящо да разкажете
легендата за „ябълката на Нютон“.
Когато през есента на  г епидемията от чума в Англия взема чудовищни размери студентите и преподавателите
в Кеймбридж са разпуснати Младият Нютон  г грабва
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книгите си и бяга на село при майка си Двете чумни години
 –  бележат творческия връх на младия гений От
онова време е легендата според която, наблюдавайки как
пада ябълка, Нютон стига до идеята за гравитацията Според
друг вариант на легендата ябълката е паднала върху главата
на Нютон

Припомнете изученото в 4. клас за силите: силите
се представят нагледно със стрелки. Стрелката сочи
посоката на силата. От дължината ѝ получаваме информация за големината на силата – по-големите сили
се представят с по-дълги стрелки.
Използвайте примера с лекоатлета от учебника, за
да аргументирате необходимостта от сила за движението по окръжност. Направете демонстрация. Завържете
леко тяло (например копче) с конец и го завъртете.
Копчето описва окръжност, защото конецът му действа
със сила, насочена към центъра на окръжността. Ако
пуснете конеца, силата престава да действа и копчето
излита. Оттук направете аналогия с движението на
Луната. Провокирайте въображението на децата с рисунката до заглавието на урока. Има ли въже, с което
Земята да придържа около себе си Луната? Учениците
могат сами да стигнат до извода, че ролята на въжето
изпълнява гравитацията – това е невидимата сила, с
която Земята привлича Луната и я кара да обикаля по
орбита около нея.
Когато обсъждате движението на планетите,
обърнете специално внимание на факта, че Слънцето
има огромна маса. Затова планетите обикалят около
Слънцето под действие на големите гравитационни
сили, с които то ги привлича.
Въпроси и задачи
зад  Подходящ пример е Халеевата комета Тя обикаля Слънцето за  години За последен път е наблюдавана
през  г Следващото є появяване ще бъде през  г
В миналото хората най-често приемали появата на голяма
комета като лоша поличба, вещаеща приближаването на неприятни събития: суша, наводнение, глад, чума, земетресение
и други. Особено голям е бил страхът от Халеевата комета.
През 451 г. тя е обвинена за опустошителните набези на
хуните, а през 1456 г. Халеевата комета засилва ужаса на
европейците от турско нашествие, защото оприличавали
извитата є опашка на ятаган. При появата є през 1910 г.
учените за пръв път успяват да изследват нейната опашка и
откриват, че тя съдържа и отровен газ (цианид). Тъй като се
очаквало за кратко време Земята да попадне в огромната
опашка на кометата, много хора изпадат в паника, а шарлатани започват да продават „антикометни“ хапчета и чадъри. У
нас някои хора „го ударили на живот“ в очакване на края на
света. В действителност газовете в опашката на кометата са
толкова разредени, че не оказват никакво влияние на Земята.

Космически изследвания
Методически бележки
1. Темата за космическите изследвания е интересна
за децата и много от тях имат предварителна информация по нея от различни източници. Учителят може
да постави акцента върху историческото развитие на
космонавтиката или да обърне повече внимание на
съвременните приложения.
2. Орбити на спътниците. По своя преценка
учителят може да даде допълнителна информация за
орбитите на изкуствените спътници на Земята. Времето
за една обиколка на спътника зависи от височината
на неговата орбита. Колкото е по-високо спътникът,
толкова по-голямо е това време. За телевизионни
предавания се използват спътници с геостационарни
орбити. Това са много високи орбити, разположени на
36 000 km над Екватора. При такава орбита спътникът
се върти заедно със Земята (прави една обиколка за
24 часа). Затова той постоянно „виси“ над една и съща
точка от земната повърхност (вж. с. 44 на учебника).
От друга страна, космическият телескоп „Хъбъл“
обикаля Земята само за 97 минути по ниска околоземна орбита (на височина около 600 km). На още
по-ниска околоземна орбита (на височина около
360 km) лети Международната космическа станция.
Някои метеорологични и военни спътници се движат
по ниски околоземни орбити, които преминават над двата полюса. Те летят на височина около 1000 km и правят
една обиколка за около 100 минути. Тъй като самата
Земя се върти под тях, за едно денонощие спътниците
с такива полярни орбити прелитат практически над
цялата земна повърхност и я наблюдават. До 2016 г. са
изведени в орбита над 7000 спътника, от които действащи са около 1400.
полярна орбита
геостационарна
орбита

ниска околоземна
орбита

Провеждане на урока
В хода на урока можете да отбележите някои важни
моменти от развитието на космонавтиката:
1957 г. – изведен е в орбита първият изкуствен
спътник на Земята „Спутник 1“ (СССР)
1961 г. – излита първият космонавт Юрий Гагарин
с космическия кораб „Восток 1“ (СССР)
1969 г. – американският астронавт Н. Амстронг
пръв стъпва на Луната („Аполо 11“)
1998 г. – започва изграждането на Международната космическа станция.
Освен споменатите в урока приложения на изкуствените спътници на Земята, можете да отбележите и
изграждането на спътникови системи за глобално
позициониране. Американската система GPS включва
24 спътника. Изгражда се подобна европейска система
„Галилео“. Когато бъде завършена (2020 година), тя
ще включва 30 спътника. Системите за глобално позициониране позволяват да се определи положението на
обекти (дори на отделни хора) върху земната повърхност с точност до 1 m.
Въпроси и задачи
зад  На  април  г е изстрелян пилотираният
космически кораб „Съюз–“ с екипаж в състав командир
на полета Николай Рукавишников СССР и космонавт-изследовател Георги Иванов който стана първият български
космонавт Полетът продължава около две денонощия За
това време космонавтите извършват  обиколки на Земята
Вторият руско-български космически полет започва на
 юни  г когато е изведен в орбита космическият кораб
„Съюз-ТМ-“ Корабът се пилотира от екипаж в състав командир А Соловьов СССР борд-инжeнер В Савиних СССР
и космонавт-изследовател А Александров България Космическият кораб се скачва с пилотираната орбитална станция
„Мир“ На орбиталната станция космонавтите извършват
изследвания по научната програма „Шипка“ разработена от
български учени Полетът продължава  дни
Примерни теми за проекти и дискусии
1. Марсоходът „Любопитко“ (Кюриосити). В интернет се
съдържа обилна информация за тази космическа програма. В
проекта могат да се сравнят характеристиките на марсохода
с тези на негови предшественици (размери, маса, оборудване). Да се посочат най-важните резултати от проведените
изследвания на повърхността на Марс.
2. Все по-далече и по-далече от Слънцето. Учениците
се запознават с две космически програми: 1. Автоматичен
космически апарат „Касини – Хюйгенс“ за изследване на
Сатурн и неговите спътници; 2. Роботизиран космически апарат „Нови хоризонти“ за изследване на Плутон, на неговите
спътници и на още по-далечни обекти в Слънчевата система.
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Слънчевата система
Методически бележки
1. В таблицата на с. 46 от учебника са представени
данни за планетите от Слънчевата система. От учениците не се изисква да ги запаметяват. Важно е да се
развива тяхното умение да извличат информация от
различни източници (в случая от таблица). Те трябва
да анализират тази информация и да правят изводи.
Полезна в това отношение е зад. 1 на с. 47.
2. Планети, планети джуджета и малки тела.
Според въведената през 2006 г. класификация планетите
трябва да отговарят на три условия:
1. Да обикалят по самостоятелни орбити около
своята звезда (Слънцето).
2. Да имат достатъчно голяма маса, така че под
действие на собствената си гравитация да са придобили
кълбовидна форма.
3. Да са изчистили пространството около своите
орбити от всякакви малки небесни тела.
На всичките условия отговарят само 8 космически
тела от Слънчевата система – планетите Меркурий,
Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Телата, които изпълняват само първото условие,
се наричат малки тела. Към групата на малките тела
спадат астероидите и кометите. Астероидите образуват
т.нар. астероиден пояс, разположен между орбитите на
Марс и Юпитер. Това са скалисти тела, подобни на планетите от земната група, но с много по-малки размери.
През последните години са открити голям брой небесни
тела, разположени извън орбитата на Нептун в т. нар.
пояс на Кайпер. Те са изградени от лед – замръзнала
вода, амоняк и метан.
Телата с по-голяма маса, които изпълняват и второто условие (без третото) влизат в групата на планетите
джуджета. Плутон, който до 2006 г. се смяташе за планета, не отговаря на третото условие. Неговата орбита
преминава през пространство, населено с множество
малки небесни тела. Затова Плутон беше „преместен“
в групата на планетите джуджета.
До 1 септември 2016 година е потвърдено откритието на 3518 планети, обикалящи около други звезди.
Наричат ги извънслънчеви планети или екзопланети.
Провеждане на урока
В зависимост от интереса на учениците учителят
може да се ограничи с информацията за Слънчевата
система, включена в учебника, или да даде и допълнителни данни за някои от планетите. Можете да разделите класа на 7 групи и всяка група да получи домашна
задача да научи нещо повече за определена планета,
като сравни нейни характеристики с тези на Земята.
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При преподаването на урока можете да систематизирате основните различия между планетите от земната
група и газовите гиганти по следния начин:
1. Размери. Диаметрите на газовите гиганти са
средно 10 пъти по-големи от диаметрите на планетите
от земната група.
2. Маса. Гигантите са средно 100 пъти по-масивни
от планетите от земната група.
3. Химичен състав. Планетите от земната група
са изградени от по-тежки вещества с висока температура на топене – предимно скали и метали. Газовите
гиганти са съставени главно от леки вещества с много
ниска температура на топене (водород, хелий, метан,
амоняк). Те се намират в газово или течно състояние,
а в самото ядро на планетата – в твърдо състояние.
4. Температура. Гигантите са по-студени. Тяхната средна температура е с около 300 °C по-ниска от
средната температура на планетите от земната група.
5. Пръстени. Всички гиганти имат пръстени.
Най-впечатляващи са пръстените на Сатурн. Те са
съставени от милиони дребни ледени и скални късове.
Планетите от земната група нямат пръстени.
6. Естествени спътници. Меркурий и Венера изобщо нямат луни. Земята има само една луна, а Марс
– две (наричат се Фобос и Деймос). Планетите гиганти
са богати на естествени спътници (вж. таблицата на
с. 46 от учебника). Почти всяка година се откриват
нови спътници, затова числата от таблицата трябва
периодично да се актуализират.
Въпроси и задачи
зад 5 Засега планетите джуджета са пет: Церера, Плутон, Ерида, Макемаке и Хаумея. Открити са и други далечни
небесни тела, които „претендират“ да бъдат обявени за
планети джуджета. Има предположения (непотвърдени), че
в окрайнините на Слънчевата система (20 пъти по-далече
от Нептун) може да има още един огромен газов гигант
(девета планета).
Примерни теми за проекти и дискусии
Царят на планетите и неговото семейство
• Кой е Юпитер (от римската митология)? Как да наблюдаваме най-голямата планета с просто око? Какво можем да
видим, ако насочим към Юпитер силен бинокъл или любителски телескоп? Освен че е най-голям, Юпитер се върти
най-бързо около оста си в сравнение с всички останали
планети. Други интересни данни за Юпитер.
• Галилеевите спътници на Юпитер – как ги открива Галилей,
имена (от митологията), размери (сравнени с Луната).
• Накратко за някои от другите по-известни спътници на
Юпитер.

Светът на звездите
Методически бележки
1. Легенди. За съзвездията има много легенди.
Голяма част от тях са от древногръцката и древноримската митология. Един от вариантите на легендата за
съзвездията Голяма мечка и Малка мечка е разказан
в урока. Според друг вариант на същата легенда Зевс
превръща Калисто в съзвездието Голяма мечка, а своя
син Аркас – в звездата Арктур от съзвездието Воловар
(една от най-ярките звезди на небето).
2. Разстоянията във Вселената. В урока се използва понятието светлинна година, за да се създаде
начална представа колко големи са разстоянията във
Вселената. При преподаването на урока не е необходимо да се акцентира върху светлинната година
като мерна единица за дължина (1 светлинна година =
9 500 млрд. km). Тя ще се изучава в седми клас. Тук е
достатъчно да се каже, че това е разстоянието, което
светлината изминава за една година и да се подчертае
с примери, че това е огромно разстояние (светлината
от Слънцето идва до нас само за 8 минути). За да получат учениците нагледна представа за разстоянията до
звездите, можете да използвате следния пример: ако направим макет на Слънчевата система, на който разстоянието от Земята до Слънцето е 1 m, и поставим макета
в центъра на София, най-близката звезда (Проксима от
съзвездието Центавър) трябва да се постави на около
60 km от София (например в Ботевград).
Провеждане на урока
Използвайте звездна карта или схемите от урока, за
да запознаете учениците със съзвездията Голяма мечка и Малка мечка. Съсредоточете вниманието върху
най-ярките звезди, които оформят характерни фигури
(черпаци). Покажете как се открива Полярната звезда.
Подробна инструкция за наблюдение на тези съзвездия
има в урок 21. Нощното небе (Наблюдение).
На схемата (за любознателните) са дадени имената
на седемте ярки звезди от Черпака на Голямата Мечка. Любопитно е да се отбележи, че много близо до
предпоследната ярка звезда от дръжката на Черпака
е разположена още една слаба звездичка. Арабите са
нарекли ярката звезда Мицар (кон), а слабата Алкор
към Полярната звезда
Дубхе
Мегрец

Алкор

Мерак
Мицар

Алкаид

Алиот
Фекда

(ездач). По тези звезди те проверявали зрението си:
който в ясна нощ вижда Алкор, има отлично зрение.
Можете да предложите учениците да се подложат самостоятелно на същата проверка или да наблюдават
двете звезди с бинокъл или любителски телескоп.
Обяснете, че звездите от Черпака на Голямата
мечка само изглеждат близо една до друга, когато ги
наблюдаваме от Земята. В действителност те са много
отдалечени и не образуват физически свързана група.
Същото се отнася за останалите съзвездия.
За разлика от съзвездията, галактиките са огромни
групи от свързани помежду си звезди. Свързват ги
гравитационните сили на привличане. В съзвездията,
които наблюдаваме, се включва една много малка част
от звездите на нашата Галактика (Млечния път). Това
са звезди, които са сравнително близо до нас, затова
могат да се наблюдават с просто око.
Слънцето е разположено близо до ръкава „Орион“ на около 28 000 светлинни години от центъра на
Млечния път. За да получат учениците по-нагледна
представа за размерите на нашата Галактика, можете да
използвате следното сравнение: ако направим огромен
макет на Млечния път с диаметър 130 km (толкова е
разстоянието от София до Пловдив), на този макет
Слънчевата система ще представлява малко кръгче с
диаметър 2 mm.
Въпроси и задачи
зад  Легендарният ловец Орион смятал че може да
победи всяко животно Богинята Хера се ядосала на самохвалството на Орион и изпратила срещу него Скорпион
от чието отровно ухапване Орион загинал Зевс издигнал
Орион и Скорпион на небето но ги разположил така че
преследвачът никога да не настига ловеца Затова според
легендата съзвездието „Орион“ се вижда през зимата а
съзвездието „Скорпион“ – през лятото Нашият народ нарича
това съзвездие Ралица (или Рало), защото наподобява рало
– земеделски инструмент, с който се орат нивите.
Орион е богат на ярки звезди. Най-впечатляващи са две
от тях – много ярка звезда с червен цвят (Бетелгейзе) и още
по-ярка бяло-синя звезда (Ригел). Това са едни от най-ярките
звезди на нощното небе.
Примерни теми за проекти и дискусии
1. Български народни легенди за съзвездията и за
Млечния път (народни названия: Голямата мечка – Колата,
Малката мечка – Малката кола, Млечният път – Кумовата
слама).
2. Слънцето – скромна звезда от галактиката Млечен
път (колко звезди и ръкави има Млечният път; къде се намира Слънцето и за колко време прави една обиколка около
центъра на галактиката; колко са големи звездите, сравнени
със Слънцето).
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Свойства на веществата
Методически бележки
Плътност. Физичната величина плътност се дефинира като маса на единица обем от веществото.
Мерната единица за плътност е грам на кубически
сантиметър (g/cm3) или килограм на кубически метър
(kg/m3). Например плътността на водата е 1 g/cm3,
плътността на корка е 0,34 g/cm3, а плътността на желязото е 7,9 g/cm3. Телата, които имат по-голяма плътност
от водата, потъват (например железен ключ). Телата
с по-малка плътност от водата плуват на нейната повърхност (коркова запушалка). Величината плътност
ще бъде въведена количествено в 6. клас (в края на
5. клас учениците ще изучат по математика единиците
за обем куб. см и куб. м). Формирането на представа
за плътността на веществата на качествено равнище
обаче започва още в 4. клас и продължава в 5. клас.
Във всекидневния живот често се казва, че нещо е „леко
като памук“ или „тежко като олово“. Когато използваме подобни сравнения, ние всъщност имаме предвид
плътността на веществата. За да проверим опитно кое
от две вещества е по-тежко, претегляме на везни еднакви обеми от тези вещества (рисунката с везните и
двете топчета на с. 56 от учебника). Учителят трябва
постепенно да изгражда представата за плътност, без
да въвежда мерни единици. Когато става дума за едно и
също вещество, плътността е свързана непосредствено
с разстоянието между градивните частици. Например в
сгъстения въздух молекулите са разположени по-близо една до друга. Затова той е по-плътен и по-тежък.
Когато въздухът се разширява, разстоянието между
молекулите му нараства. Затова плътността намалява
и въздухът става по-лек.

други вещества. Обяснете с примери, че веществата се
различават по характерните за тях свойства. Използвайте примери, които са познати на учениците: металите алуминий и мед имат голяма топлопроводност,
желязото има магнитни свойства.
Учениците в четвърти клас са правили опити, с които
установяват, че някои тела потъват, а други изплуват на
повърхността на водата. Използвайте тези опити, за да
въведете на качествено равнище понятието плътност:
телата (веществата), които са по-тежки от водата (имат
по-голяма плътност от водата) потъват, а по-леките (с
по-малка плътност) – изплуват на повърхността. Тези
знания ще бъдат използвани в следващите уроци при разглеждането на физичните методи за разделяне на смеси.
Учениците трябва да разберат, че от свойствата
на веществата зависи за какво ще ги използваме. Като
пример в учебника са разгледани металите. Децата
могат сами да назоват някои метали (желязо, алуминий,
мед, злато, олово) и характерни свойства на металите,
които вече са им известни (голяма топлопроводност,
твърдост, висока температура на топене на някои метали, лесно се обработват). Свържете металния блясък
със свойството на металните повърхности добре да
отразяват светлината. Дайте примери. Покажете подходящи метални тела (прибори за хранене, метални съдове, метални пластинки) с характерен метален блясък.
Учениците да работят самостоятелно със схемата
от с. 57 на учебника. Да посочат и други приложения
на металите, като проследят връзката свойство – приложение. Например живакът се използва в термометрите,
защото има ниска температура на втвърдяване.

Провеждане на урока
Покажете на учениците две добре познати вещества
(сол и захар, сол и пипер). Поставете въпрос: По какво
се различават веществата? Учениците да изброят
свойства, които вече познават (от четвърти и трети
клас). Използвайте таблицата от учебника. Тя може
да бъде допълнена с участието на класа: маса, обем,
дължина, площ, еластичност, магнитни свойства,
разтворимост, свойството на течностите и газовете да текат и други.
Въведете понятието физични свойства. Учебната
програма не предвижда разглеждането на химични
свойства в пети клас. В учебника те само са споменати, като е отбелязано, че ще се изучават в следващите
класове. Можете да обясните, че познатото на учениците свойство на някои вещества да горят, е химично
свойство. При горенето от едни вещества се получават

Въпроси и задачи
5. Въздух, лед, вода, стъкло, желязо
6. Гладките метални повърхности много добре отразяват
светлината.
7. Твърдост
8. Пластичност
9. Магнитните свойства на желязото
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Примерни теми за проекти и дискусии
1. Най-твърдите вещества – естествени и направени от
човека. Ученикът проучва кой е най-твърдият метал (волфрам) и най-твърдият минерал (диамант). Човекът е създал
изкуствено още по-твърди материали (графен, карбин).
2. Относителна твърдост на минералите (скала на
Моос). Ученикът проучва как се сравнява относителната
твърдост на материалите (кой кого драска). Представя нагледно (на схема) минералите от скалата на Моос. Посочва
каква според тази скала е твърдостта на някои често срещани
материали.

Вещества и смеси
Методически бележки
1. Вещество. Във физиката понятието вещество се
използва в по-общ смисъл: материята има две форми
– вещество и поле. В химията най-често под вещество (химично вещество) се разбира химичен елемент
или химично съединение. Химичните вещества имат
постоянен състав и характерни физични свойства.
Те не могат да бъдат разложени на съставни части
чрез физични методи на разделяне, т.е. без да бъдат
разкъсани химичните връзки между атомите (йоните).
Например веществото вода е изградено от молекули на
водата. Водната молекула не може да бъде разделена
на кислород и водород чрез физични методи. Когато
се сравнява строежът и свойствата на веществата и
на смесите от вещества, много често се използва понятието чисто вещество, за да се подчертае, че става
дума за химичен елемент или химично съединение,
които не съдържат в себе си добавки на други вещества
(примеси). Понятието чисто вещество обаче не влиза
в новата учебна програма за 5. клас и затова не се въвежда в учебника. Учителят може да прецени дали да
го използва в случаите, когато е необходимо по-ясно
да се направи разграничението вещество – смес.
2. Примеси. Природните вещества и получените
от човека вещества винаги съдържат малки добавки
от други вещества, наречени примеси. Примесите
могат съществено да променят някои от свойствата
на веществата (например електричните свойства).
Получаването и съхраняването на чисти вещества с
много малко примеси е изключително трудна задача.
Например свръхчиста вода не може да се съхранява
в стъклен съд, защото молекули на стъклото чрез дифузия преминават във водата. Над повърхността на
такава вода не трябва да има въздух, защото от него
във водата се разтварят газове.
3. Смеси. Смесите съдържат две или повече вещества, които са разбъркани заедно, но не са свързани
химически. Затова те могат да се разделят с физични
методи. Когато съдържанието на дадено вещество е
по-голямо, то се разглежда като съставна част на смес,
а когато е много малко – като примес.
Провеждане на урока
Веществата имат постоянен състав и постоянни,
характерни за всяко вещество физични свойства. Подкрепете това твърдения с примери. Подходящ пример
за свойство, по което можем да различим веществата,
е температурата на топене: живак (–39 °C), лед (0 °C),
олово (327 °C), сребро (962 °C), волфрам (3422 °C).

Друг подходящ пример е плътността: Златар може да
определи дали една монета е златна или е фалшива, като
я претегли на везни. Фалшивата монета е по-лека от златната, защото златото е метал с много голяма плътност.
Урокът дава възможност да се използват модели:
модел на вещество (със и без примеси). Учениците да
изработят и свои собствени модели. На модела градивните частици на веществата могат да се представят
с кръгчета, триъгълници, квадрати, шестоъгълници и
други. Важното е ясно да се разграничават градивните
частици на различните вещества.
Демонстрирайте смесването на две вещества
(например на сол и пипер). Можете на направите и
покажете различни смеси от зърна (боб и леща), цветни камъчета, мъниста, топчета и други. Използвайте
също така модели на смеси. Учениците да направят
собствени модели на смес от две или повече вещества.
Обърнете специално внимание, че при смесването на
веществата техните градивни частици не се променят.
Затова смесите могат да бъдат разделени на съставящите ги вещества, като се използват физични методи.
Типичен пример за смеси са водните разтвори. В учебника е споменат захарният разтвор: молекулите на захарта
се смесват с молекулите на водата, но двата вида молекули
не се променят. По-различен е случаят с разтварянето на
натриевия хлорид и другите соли. Това са йонни съединения,
които в разтвора дисоциират на метални катиони и киселинни
аниони (за готварската сол – на натриеви катиони и хлоридни
аниони). Тази особеност трябва да се има предвид от учителя,
ако иска да разглежда разтворите на ниво градивни частици.

Използвайте двата примера от учебника (припой и
солена вода), за да покажете, че свойствата на смесите
зависят от техния състав.
Домашен опит. В стъклена чаша наливаме вода и добавяме малко синя боя за храна. Водата се оцветява в синьо.
Отделно приготвяме вода, оцветена с жълта боя за храна
(да бъде прозрачна). Поставяме чашата със синята вода в
по-голям стъклен съд и наливаме отстрани на чашата (в поголемия съд) жълтата вода. Когато гледаме през оцветената в
жълто вода, виждаме синята вода в друг цвят (зелен). Децата
търсят информация в интернет, за да обяснят опита (смесване
на цветовете – в окото попада едновременно синя и жълта
светлина и то възприема тази смес като зелена светлина).
Въпроси и задачи
7. Двата термометъра измерват температурата на
топене на леда. Термометър отляво показва температура
–2 °C. Следователно ледът в тази чаша е от солена вода.
Вторият термометър показва 0 °C. Това означава, че ледът
от тази чаша е от чиста вода. Чистият лед се топи при
температура 0 °C.
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Видове смеси
Методически бележки
1. Сплави. Сплавите са твърди смеси от две или повече вещества, поне едно от които е метал. Веществата
се разбъркват и стопяват заедно. След втвърдяването
на стопилката се получава сплав. Еднородните сплави
ги наричат още твърди разтвори.
2. Желязо, чугун и стомана. Чистото желязо е
блестящ, сребристобял метал. В чист вид желязото почти не се използва. Във всекидневието често наричаме
железни изделията от чугун или стомана. Чугунът и
стоманата са железно-въглеродни сплави.
Чугун се нарича сплав от желязо и въглерод, в която въглеродът е над 2 %. Най-често чугунът съдържа
от 2,6 % до 3,6 % въглерод. Освен въглерод, в чугуна
има силиций, манган, сяра, фосфор и други примеси.
Сплавта от желязо и въглерод се нарича стомана,
ако съдържанието на въглерода е под 2 %. Както при
чугуна, в стоманата има примеси от силиций, манган,
сяра и фосфор.
Провеждане на урока
Съгласно учебната програма групирането на смесите в урока е направено според тяхното агрегатно
състояние: газообразно, течно или твърдо. Повечето
от използваните примери са познати на учениците от
всекидневието или от изученото в трети и четвърти клас.
Учителят може да построи урока по следната логика:
1. Да започне с най-лесните за разбиране случаи:
а) При смесване на твърди вещества се получава
твърда смес (пример: смес от сол и пипер).
б) При смесване на течности се получава течна смес
(пример: вода и спирт).
в) При смесване на газове се получава газова смес
(пример: въздух).
2. Сплави. Разгледайте сплавите като важен за
практиката случай на твърди смеси, при който твърдите
вещества отначало се смесват, след това се разтопяват
заедно. Твърдата смес (сплав) се получава след втвърдяването на стопилката. Обърнете специално внимание
на стоманата и чугуна. Като вещество въглеродът не е
познат на учениците. Обяснете, че графитът на молива и диамантът, с който се реже стъкло, са въглерод.
Можете да отбележите, че свойствата на графита и
диаманта са толкова различни, защото техните градивни частици, въпреки че са еднакви, са свързани
и подредени по различен начин. Учениците да дадат
примери за предмети, които според тях са направени от
чугун (радиатори, печки) и такива, които са от стомана
(прибори за хранене, инструменти).
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3. Водни разтвори. От 4. клас учениците знаят, че
във вода могат да се разтварят газове, течности и твърди
вещества. Обърнете внимание (чрез примерите от учебника), че независимо какво е състоянието на веществото
(твърдо вещество, течност или газ), което е разтворено
във водата, се получава течна смес (воден разтвор).
4. Да завърши с примери, когато вида на сместа се
определя от агрегатното състояние на най-голямата
съставна част. Мъглата и димът са газови смеси, които
освен газове съдържат течни или твърди частици.
Мъглата е газова смес (въздух), която съдържа и
капчици вода. Такава смес наблюдаваме и в кухнята.
Над кипящата вода в тенджерата се издига бяла пара.
Това е смес от въздух, водни пари и капчици вода. Ние
виждаме сместа поради капчиците вода. Самите водни
пари са безцветен прозрачен газ и не се виждат. Същото
се отнася за мъглата, която наблюдаваме в природата.
Димът и мъглата са примери за дисперсни системи.
Например мъглата е дисперсна система, в която въздухът
е дисперсната среда, а капчиците вода – диспергираното
вещество. Видът на такава смес се определя от агрегатното
състояние на дисперсната среда.
Въпроси и задачи
зад. 5. Бронзът е сплав от металите мед и калай. Познат
е още в древността.
зад 6 Чистото злато е светложълто блестящо меко и
пластично Може да се драска с нокът Поради голямата си
пластичност се изтегля на много тънка жичка От един грам
злато може да се изтегли жичка, дълга  km В бижутерията се използват сплави на златото които са по-твърди от
чистото злато Най-разпространено е жълтото злато – сплав
от злато мед и сребро Използва се и сплавта бяло злато
която освен злато съдържа сребро мед никел цинк платина
и паладий Количеството на примесите може да е различно
У нас съдържанието на злато в бижутерията се измерва
в карати Чистото злато е проба  карата Най-често се
използват пробите  карата и  карата Например проба
 карата означава че златото в сплавта е   
Останалата  са другите метали
Примерни теми за проекти и дискусии
Най-леката сплав. Това е сплав от никел и фосфор (нарича се метална микрорешетка).
Тя е по-лека от глухарче, но е
изключително здрава. Ученикът
издирва данни за сплавта, фотографии, илюстрации. Дискутира
се къде са необходими най-много сплави с подобни свойства
(самолети, космическа техника).

Еднородни и нееднородни смеси
Методически бележки
Еднородни смеси. Една смес е еднородна, ако
градивните частици (молекули, атоми или йони) на
съставящите я вещества са равномерно разпределени в
целия обем на сместа. Това е най-точният критерий, по
който се разграничават еднородните от нееднородните
смеси. Например ние виждаме с просто око, че сместа
от пясък и захар е нееднородна, защото различаваме
отделни песъчинки на двете вещества. Ако наблюдаваме обаче мъгла, няма да различим капчиците вода
в нея, защото те са изключително малки. Независимо
от това, мъглата е нееднородна смес, тъй като всяка
капчица вода съдържа огромен брой водни молекули,
между които няма молекули на въздуха, т.е. няма равномерно разпределение на молекулите на водата между
молекулите на въздуха. Същото се отнася за твърдите
частици в дима. Ще отбележим, че в химията смеси
като мъгла, дим, мляко или кръв се наричат колоиди.
Колоидните частици (твърди или течни) са много
малки – диаметърът им е под 0,001 mm. Въпреки че
са толкова малки, в тях има огромен брой молекули.
Затова колоидите също са нееднородни смеси.
Провеждане на урока
Започнете урока със сравнение на свойствата на
чистите вещества и смесите. Припомнете, с участието
на класа, че чистите вещества имат постоянен състав и
постоянни свойства (например температура на топене
и кипене). Като използвате примерите от учебника,
обяснете, че съставът на смесите може да се изменя.
При промяна на състава се променят и свойствата на
сместа. Учениците могат самостоятелно да стигнат до
извода защо е важно точно да се контролира съставът
на някои смеси (лекарства, стомани).
Понятието еднородна смес ще се осмисли най-добре
от учениците, ако използвате модели като този от
схемата на с. 62 от учебника: молекулите на спирта
се разпределят равномерно между молекулите на
водата и се получава еднородна течна смес. Дайте
още примери за еднородни смеси (въздух, захарен
разтвор, солена вода, някои сплави).
С примери и модели (схемата на с. 63 за състава
на дима) покажете кои смеси са нееднородни. Демонстрирайте на учениците нееднородни смеси, в които
те могат лесно да разграничат по външния им вид
различни съставни части (например смес от ориз и
леща; смес от сол и червен пипер, парче гранит, късче
бетон и други). Те могат да дадат самостоятелно още
примери за нееднородни смеси, които са виждали или

използвали във всекидневието. Подчертайте, че ако при
наблюдение с просто око различаваме по цвят, блясък
или форма отделни частици в сместа, тогава можем да
бъдем сигурни, че тя е нееднородна. Възможно е обаче
на външен вид всички части на сместа да изглеждат
еднакво (например мъгла, мляко) и въпреки това тя да
е нееднородна. За да се докаже опитно, че една смес
е еднородна, трябва да се проведат специални изследвания (например с подходящ микроскоп).
В края на урока систематизирайте и обобщете
накратко изученото дотук за веществата и за смесите.
Можете да използвате схемата:
Tвърди вещества
течности и газове

Вещества
имат постоянен състав
и постоянни свойства

Смеси
нямат постоянен състав
и постоянни свойства

Еднородни
смеси

Неeднородни
смеси

Въпроси и задачи
зад. 6. Млякото е много сложна нееднородна смес.
В 100 g краве мляко има около 88 g вода, 3,2 g белтъци,
3,5 g мазнини, 4,8 g въглехидрати и в малки количества
различни витамини и минерали (витамини A, B, C, D, E, F;
минерали – калий, натрий, магнезий, хлор, цинк, кобалт,
мед, желязо, манган, йод и други). В млякото са разтворени
и малки количества газове, както в природните води (азот,
кислород, въглероден диоксид). Сместа е нееднородна, защото не всички съставни части на млякото са разтворени
във водата. Например мазнините са във вид на много малки
капчици (с диаметър под 0,01 mm), но всяка малка капчица
съдържа огромен брой молекули на мазнините
Примерни теми за проекти и дискусии
Запазва ли се обемът при смесване на две течности? При
смесване на две вещества масата се запазва. Например, ако
смесим 100 g вода със 100 g спирт, ще получим смес с маса
100 + 100 = 200 g. Запазва ли се обаче обемът? Ученикът
прави проучване в интернет. При някои течности обемът се
запазва, а при други – не. Ако смесим вода и спирт, ще получим смес, чиито обем е по-малък от сумата на обемите на
водата и на спирта преди смесването:
100 mL вода + 100 mL спирт = 192 mL смес.
Дискутират се възможни причини за изменението на обема.
(Молекулите на двете течности взаимно се привличат и се
разполагат по-близо една до друга – обемът намалява.)
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Разделяне на нееднородни смеси
Методически бележки
1. Водещи при преподаването на тази тема са нагледните и практическите методи на обучение. Учителят извършва демонстрационни опити и осигурява на
учениците възможност да наблюдават разделянето на
смеси с помощта на магнит, с делителна фуния, чрез
утаяване и чрез филтруване. В следващата тема чрез
лабораторна работа учениците трябва да придобият
умения сами да прилагат някои от изучените методи
за практическо разделяне на смеси.
2. Ако не разполагате с желязо на прах и сяра на
прах, можете да извършите подобен опит със смес от
стоманени и пластмасови кламери. Подходяща е също
смес от дървени и железни стърготини.
3. Скоростта на утаяване зависи от големината на
твърдите частици в сместа: големите частици падат побързо на дъното, а малките – много по-бавно. Глината е
съставена от малки частици, които се утаяват бавно. За
да демонстрирате това, освен описания в урока опит за
утаяване на смес от вода и глина, можете да направите
опит със смес от вода и едър пясък. Пясъкът трябва
предварително добре да се измие и подсуши. Ако той
не съдържа дребни частици, утаяването ще стане бързо.
Провеждане на урока
Когато са в смес, веществата запазват свойствата
си. Това ни дава възможност да използваме разликата в
някои от свойствата им, за да ги разделим. Отбележете,
че методите, които се прилагат за разделяне на смесите,
са физични методи, тъй като те не променят вида
на веществата, които влизат в състава на сместа.
Създайте проблемна ситуация: разполагате със смес
от желязо и сяра (или смес от стоманени и пластмасови
кламери). Каква разлика в свойствата можете да
използвате за разделяне на сместа? Учениците изказват
предположения. След обсъждане се стига до извода, че
трябва да се използва разликата в магнитните свойства
– разделянето става с магнит. Някой от учениците
демонстрира пред класа как става това.
Нова проблемна ситуация: как да разделим смес от
вода и олио. В лабораторната работа (с. 65) учениците
са установили, че това са несмесващи се течност. Полекото олио изплува на повърхността на водата. Как да
използваме разликата в свойствата на двете течности
(1. водата и олиото не се смесват; 2. олиото има помалка плътност от водата), за да ги разделим? Ако не
разполагате с делителна фуния, използвайте снимката
в учебника, за да обясните как става разделянето на
несмесващи се течности с делителна фуния.
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Демонстрирайте утаяването на смес от вода и глина
и на смес от вода и едър пясък. С помощта на стъклена
пръчка прелейте водата в други съдове. Обяснете защо
се използва пръчката. Обърнете внимание, че найдребните частици глина не са успели да се утаят, затова
водата е мътна. Каква разлика в свойствата се използва
при утаяването? Когато твърдите частици са по-тежки от
течността, те се утаяват на дъното. Какво ще стане, ако
твърдите частици са по-леки от течността? Учениците
сами правят извода, че по-леките частици ще изплуват
на повърхността. Можете да демонстрирате това, като
смесите вода с предварително раздробена на малки
парченца коркова тапа. Парченцата корк изплуват на повърхността, откъдето се изгребат например с лъжичка.
Обяснете какво представляват филтрите. Дайте
примери за филтри. Демонстрирайте филтруването на
смес от вода и глина. Въведете понятията филтрат и
твърд остатък. Демонстрирайте как методите утаяване
и филтруване могат да се прилагат последователно. За
целта филтрувайте част от сместа, която сте получили
след утаяването и преливането на разтвора от вода и
глина. Учениците да сравнят филтрата и получената
непосредствено след утаяването течност. Коя течност
е по-бистра? Защо?
В края на урока систематизирайте разликите в
свойствата, които се използват при разгледаните
методи за разделяне на смеси: разлика в магнитните
свойства (разделяне с магнит); разлика в разтворимостта на веществата във вода (сол и пясък); разлика
в плътността (разделяне на несмесващи се течности и
утаяване на по-тежки от течността твърди частици);
филтруване (задържане на твърди частици при преминаване на смес през дупчиците на филтър).
Въпроси и задачи
зад. 6. Филтри за вода: кафемашини, електрически
кани, кани за филтруване на вода, перални и съдомиялни
машини, бойлери, хладилници и други. Въздушни филтри:
прахосмукачки, климатици, въздухопроводи, вентилатори,
абсорбатори и други.
Опит. Разделяне на почвените частици
чрез утаяване. В стъклен цилиндър се
смесва вода и почва. Сместа са разбърква със стъклена пръчка и се оставя
24 часа да се утаява. В зависимост от
своята големина почвените частици се
утаяват с различна скорост: най-бързо
се утаяват най-едрите частици, а найбавно – най-дребните, и се оформят
различими слоеве (вж. фигурата).

вода

глина
пясък
камъчета

Свойства и състав на въздуха
Методически бележки
1. Учениците са изучавали свойствата на въздуха
по човекът и природата в трети и в четвърти клас. От
трети клас те знаят, че въздухът е прозрачен газ без
цвят и мирис. Той прониква навсякъде, има маса, поддържа горенето и е необходим за дишането. В четвърти
клас те са научили, че въздухът съдържа кислород.
Кислородът е безцветен газ, без който горенето е
невъзможно. При дишането организмите приемат
кислород и отделят въглероден диоксид. Съставът на
въздуха като цяло обаче досега не е изучаван.
2. Плътността на атмосферния въздух е около 1 kg/m3,
което означава, че масата на 1 L въздух е около 1 g. В
надут детски балон се съдържат около 5 – 6 g въздух.
Ако претеглите на чувствителни везни празен балон,
а след това – същия балон, пълен с въздух, ще установите, че разликата в двете показания на везните е само
около 1 g. Резултатът е занижен поради действието на
изтласкващата (архимедова) сила. Това трябва да се
има предвид от учителя при опитното доказване, че
въздухът има маса. При описания в урока опит обемът
на топката практически не се променя (не се променя
архимедовата сила). Затова везните правилно отчитат
масата на допълнителния въздух, който се вкарва с
помпата (около 5 g). Ако не разполагате с електронни
везни, можете да направите опит с чувствителни аптекарски везни. Уравновесете отначало на двете блюда на
везните два еднакви балона. След това надуйте единия
балон. Ако везните са достатъчно чувствителни, те ще
се наклонят към запълнения с въздух балон.
Забележка. Често се предлага следният опит: лека пръчка се
използва като лост, в двата края на който се закрепят два
еднакви надути балона. Лостът е в равновесие. Спуква се с
игла единият балон. Лостът се накланя към здравия балон.
Този опит обаче не е много коректен, защото в повечето
случаи от спукания балон се откъсват парчета гума.

3. Тъй като по математика учениците все още не
са изучавали проценти, при разглеждане на състава
на въздуха се придържайте към избрания в учебника
подход: в 100 L въздух се съдържат 78 L азот, 21 L
кислород и 1 L други газове. По този начин учениците
не само научават какъв е съставът на въздуха, но и се
осъществява междупредметна връзка с математиката: те
постепенно изграждат необходимата основа, която ще
им помогне по-лесно да осмислят понятието процент,
което предстои да се въведе по математика.
Ще отбележим, че освен азот и кислород в 100 mL
чист въздух има 0,93 mL (0,93 %) аргон и 0,038 mL
(0,038 %) въглероден диоксид. Останалите газове

са изключително малко. Например хелият е само
0,0005 mL (0,0005 %).
Провеждане на урока
Започнете урока с актуализиране на знанията за
въздуха. Двата опита от с. 74 на учебника са познати на
учениците от трети клас. Сравнете въздуха и водата, за
да подчертаете колко по-лек e въздухът.
Пример: В бутилка с вместимост 2 L се събира 2 kg
вода. Какво има в празната бутилка? Учениците правят
извода, че празната бутилка е запълнена с въздух. Масата
на въздуха в бутилката обаче е много малка – само 2 g. С
помощта на схемата на с. 74 от учебника обяснете защо
сгъстеният въздух е по-плътен и по-тежък.
При изясняването на понятието атмосфера направете междупредметна връзка с изученото по география
и икономика. Учениците да разкажат какво знаят за
атмосферата.
Схемата с балоните дава нагледна представа за съотношението на газовете, влизащи в състава на въздуха.
Подчертайте, че въздухът съдържа най-много азот. Много
по-важен за живота на Земята обаче е кислородът. Учениците да обяснят защо. Сравнете свойствата на азота
и на кислорода. Демонстрирайте известния опит, който
доказва, че кислородът поддържа горенето.

За поддържане на горенето е необходим богат на кислород
въздух. Свещта угасва, когато кислородът в околния въздух
(под буркана) намалее.

Обяснете, че количеството на водните пари във въздуха зависи от много фактори (например от близостта
на големи водни басейни). То може да се променя. Когато парите станат много, те започват да кондензират.
Максималното възможно количество водни пари във
въздуха зависи от температурата. Топлият въздух може
да поеме повече водни пари от студения.
Например при температура 0 °C в 1000 L въздух може
да има най-много 4,8 g водни пари (максимална абсолютна
влажност на въздуха), а при температура 30 °C същото
количество въздух може да съдържа до 30,4 g водни пари
(над 6 пъти повече).
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Свойства и употреба на кислорода
Методически бележки
Разтворимост на газовете във вода. Разтворимостта на даден газ е правопропорционална на неговото налягане над повърхността на водата (закон на
Хенри) и зависи от температурата. Затова, когато се
сравнява разтворимостта на два газа във вода, се разглеждат еднакви условия за двата газа. Например, ако
над водната повърхност се намира чист кислород при
температура 20 °C, в 100 g вода могат да се разтворят
4,3 mg кислород. При същите условия (налягане на
въглеродния диоксид една атмосфера и температура
20 °C) в 100 g вода се разтварят 170 mg въглероден
диоксид. Затова казваме, че разтворимостта на въглеродния диоксид във вода е значително по-голяма от
разтворимостта на кислорода. В естествени условия
обаче над водата има въздух. Кислородът е 1/5 от
въздуха. Затова неговото налягане (парциално налягане) е само 1/5 от атмосферното налягане. При тези
условия в 100 g вода могат да се разтворят около 0,9 mg
кислород. Въглеродният диоксид е едва 1/2500 част от
въздуха. На него се пада много малка част от налягането
на атмосферния въздух. Затова в естествени условия в
100 g вода се разтворят само около 0,07 mg въглероден
диоксид. Това трябва да се има предвид от учителя,
когато използва данни за разтворимостта на газовете
във вода. Графиката от зад. 5 към урока се отнася за
случая, когато над повърхността на водата има въздух
при атмосферно налягане.
Провеждане на урока
С участието на учениците припомнете някои от
известните на децата свойства на въздуха, които са
свойства и на кислорода (безцветен газ, без вкус и
мирис). Допълнете, че кислородът е малко по-тежък
от азота. Кислородът има свойството да се разтваря
във вода (в малки количества). Обърнете внимание на
голямото значение на това свойство за водните обитатели (те дишат разтворения във водата кислород).
Създайте проблемна ситуация. Около нас има много вода в течно състояние. Защо в природни условия
на Земята не се среща течен кислород? Учениците да
направят предположения. Обяснете, че температурите
на кипене (втечняване) на кислорода и азота са много
ниски. Използвайте схемата от учебника. От учениците
не се изисква да запомнят числените стойности на тези
температури. Можете да направите вътрешнопредметна връзка с въпроса: На кои планети според вас
би могло да има течен азот и кислород? (на газовите
гиганти, където температурите са много ниски).
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Проблемна ситуация: Въздухът е газова смес
главно от азот и кислород. Коя разлика в свойствата
на двата газа можем да използваме, за да ги разделим
от сместа? Учениците изказват предположения. Можем ли да използваме разликата в плътностите и да ги
разделим, както разделяме вода от олио (с делителна
фуния)? Отговорът е не, защото водата и олиото са
несмесващи се течности, а газовете винаги се смесват
(чрез дифузия). Можете да подпомогнете учениците, като им припомните как разделяме смес от вода
и спирт. Използваме свойството на спирта да кипи
при по-ниска температура от водата. Можем ли да
постъпим по подобен начин с въздуха? Да. Въздухът
отначало се охлажда и втечнява. (Не е необходимо да
се обсъжда как става това.) След това течният въздух
бавно се нагрява. Азотът кипва при по-ниска температура (подобно на спирта) и първи се отделя от сместа.
След това се изпарява кислородът, събира се, сгъстява
се и се пълни в специални бутилки.
Демонстрирайте (или опишете) опита от учебника, който доказва, че кислородът поддържа горенето.
Свойството на кислорода да участва в горенето определя неговото значение за дишането (разграждането на
хранителните вещества) при организмите и човека и за
широката му употреба от хората. Учебната програма
не предвижда разглеждането на химичните реакции
при горенето.
Използвайте схемата от с. 77 на учебника и посочете някои от важните приложения на кислорода в промишлеността, техниката и медицината. Акцентирайте
върху връзката свойство – приложение.
Въпроси и задачи
зад. 5. а) От графиката се вижда, че при повишаване
на температурата съдържанието на кислород във водата
намалява. Следователно в студената вода може да се разтвори повече кислород.
б) 15 g при температура 0 °C и 8 g при 25 °C.
в) Влошават се условията на живот за водните
обитатели, които се нуждаят от повече кислород. Тези
организми могат да измрат, а да се размножат организ
мите, които се нуждаят от по-малко кислород. Така се
промени съставът на водното съобщество – нарушава се
равновесието в природата.
Примерни теми за проекти и дискусии
Дихателни смеси. Ученикът проучва в интернет какви
дихателни смеси се използват за различни цели (водолази,
в медицината). Кое е общото при тези смеси? (Всички
съдържат кислород.) Кои други газове съдържат смесите?
(Най-често азот или хелий.)

Свойства и значение на въглеродния диоксид
Методически бележки
Бистра варна вода. В голяма чаша се сипват 1
– 2 чаени лъжички гасена вар – калциев дихидроксид
Ca(OH)2. Добавя се 200 mL вода. Сместа се разбърква
много добре със стъклена пръчка, докато се получи
мътно варно мляко. Чашата се оставя да престои 1 – 2
дни, при което неразтворената вар се утаява на дъното.
Под действие на въглеродния диоксид от въздуха на
повърхността на разтвора се образува твърда корица
от калциев карбонат CaCO3. Тя се изгребва с лъжичка,
но въпреки това в разтвора остават малки частички.
Разтворът се прелива внимателно в друга чаша, така
че утайката да остане в първата чаша. Отделеният
разтвор се филтрува. Полученият филтрат е бистра
варна вода. Бистрата варна вода е наситен воден
разтвор на калциев дихидроксид. Когато през нея
преминават мехурчета от въглероден диоксид CO2,
протича химична реакция, при която се отделят малки
твърди частички от калциев карбонат. Те предизвикват
помътняването на разтвора.
Бистрата варна вода се използва в тестовете
за установяване наличието на въглероден диоксид.
Например преди да направите описания в учебника
опит, който доказва, че въглеродният диоксид не гори
и не поддържа горенето, можете да докажете опитно, че
газът, който се отделя при смесването на сода за хляб и
оцет, действително е въглероден диоксид. Това може да
стане с опитната постановка, представена на схемата.
стъклена
тръбичка
запушалка
епруветка
оцет
сода бикарбонат

бистра
варна вода
мехурчета
въглероден
диоксид

Отделеният в епруветката газ предизвиква помътняване на бистрата варна вода Следователно този газ е въглероден диоксид

Провеждане на урока
Започнете урока с актуализация на знанията на
учениците от 4. клас за въглеродния диоксид. Те са
учили, че този газ се отделя при дишането и при горенето. Той е необходим на растенията, за да изготвят
сами хранителни вещества. Ако сте подготвили бистра
варна вода, можете да започнете с опита, който доказва
отделянето на въглероден диоксид при дишането. След
това с подобен тест с бистра варна вода докажете, че

при смесване на сода за хляб с оцет също се отделя
въглероден диоксид. Преминете към опита, който доказва, че въглеродният диоксид е по-тежък от въздуха,
не гори и не поддържа горенето.
Използвайте знанията на учениците от 4. клас за
горенето и за природните горива, за да обсъдите с
класа какви са причините за постепенното нарастване
на съдържанието на въглероден диоксид във въздуха.
Въпросът за парниковия ефект и свързаните с него
климатични промени става все по-актуален. Затова
трябва да му се отдели достатъчно внимание. Следвайте даденото в учебника обяснение. То е възможно
най-елементарно и отчита знанията на учениците. (За
сведение на учителите ще отбележим, че земната повърхност излъчва като абсолютно черно тяло топлинно
лъчение в инфрачервената област на спектъра. То
е невидимо за човешкото око. Опростено можем да
кажем, че Земята излъчва топлина.)
Схемата „топла Земя“ от с. 79 на учебника показва,
че парниковият ефект е полезен. Той не позволява на
Земята да изстива бързо и така се осигурява благоприятна за организмите температура. Средната температура
на земната повърхност е 15 °C. Ако атмосферата не
съдържаше парникови газове като въглероден диоксид
и водни пари, средната температура щеше да е –18 °C,
т.е. с 33 °C по-ниска. Повишеното съдържание на въглероден диоксид обаче може да предизвика засилване
на парниковия ефект и затопляне на климата („прегрята
Земя“). Според изчисленията на някои учени нарастване
на средната температура на Земята с 1,5 °C ще доведе
до разтопяване на част от полярните ледове и издигане
на равнището на океаните и моретата с 20 cm. Някои
територии ще се окажат под водата.
Въпроси и задачи
зад. 6. Ще отбележим, че не всички изводи и предположения, свързани с парниковия ефект и последиците от него,
са всеобщо приети и неоспоримо доказани. Има различни,
понякога съществено различаващи се, мнения. Преобладава
обаче схващането (и на държавно равнище), че засилване на
парниковия ефект, свързано с човешката дейност, действително има. Сочат се различни последствия: суша, наводнения,
урагани и други природни бедствия. Има предположения, че
например течението Гълфстрийм може да отслабне или дори
на спре като резултат от глобалното затопляне.
зад. 7. От известните на учениците газове парникови са
водните пари, въглеродният диоксид и метанът (природен
газ). От газовете, които предстоят да се споменат като замърсители на въздуха, парников ефект предизвикват озонът и
азотният диоксид. Особено голяма е парниковата активност
на фреоните – газове, които се използват в хладилниците.
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Замърсители на въздуха
Методически бележки
1. Този и следващият уроци са насочени към
изграждане на екологична култура и на стремеж за
практическо опазване на околната среда. Темата за
замърсяването на въздуха и за опазване на неговата
чистота е изучавана както в трети, така и в четвърти
клас. От четвърти клас учениците знаят, че при изгарянето на въглища и други горива освен с въглероден
диоксид въздухът се замърсява с различни други газове
и с твърди частици. Някои от тях са отровни и много
опасни за здравето на човека. В пети клас тези знания
се разширяват, като се обогатяват с нови факти.
2. Серни и азотни оксиди. Водата от незамърсения дъжд има слаба киселинност, тъй като между част
от въглеродния диоксид и водата във въздуха протича
химична реакция и се образува слабата въглеродна
киселина. Допълнителна киселинност на дъждовете
се предизвиква от замърсителите на въздуха. Това са
главно серният диоксид и азотните оксиди, които
заедно с водата от въздуха образуват силни киселини
(сярна киселина и азотна киселина). Затова тези газове
са опасни замърсители на въздуха.
Сяра се съдържа като примес във въглищата и
в други горива. Когато въглищата изгарят, сярата
реагира с кислорода от въздуха и се получава серен
диоксид. За да намалят отделянето на серен диоксид,
електроцентралите използват въглища с понижено
съдържание на сяра и устройства, които по химичен
начин да отстраняват серния диоксид от дима на техните
комини. Голямо количество сяра съдържа и мазутът.
Когато електроцентралите и промишлените предприятия използват природен газ вместо въглища или мазут,
отделянето на серен диоксид е значително по-малко.
Азотни оксиди се изхвърлят в атмосферата от моторните превозни средства, тецовете, азотноторовите
заводи и други. В урока е споменат само азотният
диоксид като един от основните замърсители на въздуха. Освен че предизвиква киселинни дъждове, азотният диоксид е отровно вещество, което въздейства
главно на дихателните пътища и на белите дробове.
Той също така променя състава на кръвта (намалява
хемоглобина).
Провеждане на урока
Поставете въпрос: Какво е значението на чистия
въздух за организмите и за човека? Учениците да посочат места, където според тях въздухът е най-чист.
Да посочат и такива, където въздухът е замърсен. Да
изброят източници на замърсяване. Желателно е да се
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обсъдят възможните замърсители в населеното място,
където се намира училището.
Обърнете внимание на праховите частици като
основен замърсител на въздуха. Подчертайте колко
разнообразни са източниците на прахови частици (природни източници: вулкани, горски пожари, въздушни
течения, които носят прах (например от пустинята
Сахара), цветен прашец, микроорганизми и други; човешка дейност: двигатели на автомобили; изгаряне
на горива за промишлеността и бита, пътища, строителство, палене на стърнища, домашен прах, пушене в
закрити помещения и други). Подчертайте, че колкото
по-малки са праховите частици, толкова по-опасни са те
за здравето на човека. По-едрите частици се задържат
от носа и дихателните пътища, докато фините прахови
частици достигат белите дробове и ги увреждат (могат
да причинят и рак на белите дробове). Можете да добавите, че фините прахови частици понякога предизвикат
възпаления на ушите при децата и са причинители на
различни заболявания на сърцето и кръвообращението.
Когато говорите за озона, можете да използвате
станалите популярни понятия добър озон и лош озон.
Често добър озон наричат озона, който е високо в
атмосферата (озонов слой). Той поглъща вредните
слънчеви лъчи и защитава живота на нашата планета.
Добрият озон е много високо и няма контакт с организмите. Лошият озон е приземният озон, защото е
в контакт с организмите и е опасен както за човека,
така и за растенията и животните. Можем да кажем,
че добрият озон ни пази, а лошият озон застрашава
нашето здраве.
Използвайте речника, за да въведете понятието киселина. Предупредете, че има силни киселини, които са
много опасни за човека – причиняват сериозно изгаряне
и нараняване, ако дори само една малка капка от тях
попадне върху кожата. Те са смъртно опасни, ако влязат
през устата. Обяснете какво представляват киселинните
дъждове. Според някои изследвания всяко четвърто
дърво в Европа е засегнато от киселинните дъждове.
Киселинни дъждове има и в нашата страна.
Можете да поставите задача на учениците да проучат какви културни паметници у нас са засегнати от
киселинните дъждове (например Мадарския конник).
Примерни теми за проекти и дискусии
Какво знаем за домашния прах. Ученикът проучва от
какво е съставен домашният прах, кои са източниците на
домашен прах, съдържа ли отровни вещества, какви мерки
можем да вземем в нашия дом, за да намалим замърсяването
с домашен прах.

Как да опазим въздуха чист
Методически бележки
Замърсяване на въздуха в жилищните помещения. Хората прекарват все повече време на закрито.
Особено важна е чистотата на въздуха в закритите
помещения за децата. Обемът на вдишвания от децата
въздух, отнесен към един килограм от тяхната телесна
маса, е по-голям в сравнение с възрастните. Ето защо
рискът от натрупване на вредни вещества в организма
е по-голям при децата, отколкото при възрастните.
Изследванията на въздуха в жилищни помещения
показват следните основни източници на замърсяване:
• строителни и облицовъчни материали;
• битова прах;
• продукти от жизнената дейност на хората и домашните животни, цигарен дим;
• газови печки и уреди, печки на дърва и въглища,
камини, огнища, свещи и благовония;
• средства за почистване на дома, лакове, бои,
лепила, аерозолни освежители и други;
• козметика (дезодоранти, одеколони);
• приготвянето на храна;
• стари вещи от кожи или възглавници с перушина;
• включени телевизори, монитори на компютри,
климатици.
Мерките и дейностите за поддържане на чист
въздух в класната стая и у дома могат да се систематизират така:
• да не се пуши в закритите помещения;
• да проветряваме често;
• да почистваме с прахосмукачка;
• да почистваме с влажна кърпа праха от мебелите
и твърдите подови настилки
• да изпираме меките настилки (килими и мокети),
одеала, пердета и други;
• да използваме мебели и подови настилки от естествени материали
• да отстраняваме своевременно течове и други
източници на влага;
• да избягваме отоплението с твърди горива.
Провеждане на урока
Урокът дава богати възможности на учителя да
използва различни подходи и да постави акценти, съобразени с интересите и всекидневния опит на децата.
Например голяма част от тях на тази възраст имат засилен интерес към автомобилите. Може да поставите
задача да проучат какви са европейските стандарти за
изгорели газове (известни като ЕВРО ... 5, 6). Какви
изисквания се поставят за отделянето на въглероден
диоксид пред съвременните леки автомобили? (През

2021 година всеки лек автомобил трябва да отделя във
въздуха по-малко от 100 g въглероден диоксид при
изминаване на един километър път.) Може да се проведе проучване и дискусия кои автомобили замърсяват
повече въздуха – бензиновите или дизеловите.
Учениците трябва да разберат, че голяма част от
замърсяването на въздуха идва от горивата. За решаване на проблема се работи в две основни направления:
1. Пречистване на отделените при горенето продукти, за да не попадат замърсители във въздуха.
2. Замяна на традиционните горива с нови източници на енергия – преди всичко с електроенергия, получена от източници, които не замърсяват околната среда.
Попитайте защо наричаме горите „белите дробове“
на нашата планета. С активното участие на учениците изяснете тяхната роля за опазване чистотата на
въздуха. Защо е важно да засаждаме нови дръвчета
(рисунката до заглавието на урока) и да пазим горите?
Обърнете специално внимание на замърсяването на
въздуха в закритите помещения. Подчертайте, че често
той е по-замърсен от външния въздух. Аргументирайте
необходимостта от често проветряване на класната
стая и на помещенията, в които децата живеят.
Учениците да изброят мерки и дейности за поддържане на чист въздух в класната стая и у дома.
Използвайте урока, за да подчертаете още веднъж
вредата от тютюнопушенето – както за самите пушачи,
така и за хората около тях.
Въпроси и задачи
Зад. 8. Уредите за пречистване на въздуха в закритите
помещения могат да се разделят според принципа на действие на четири групи:
1. Уреди за механично филтруване на въздуха. Те прекарват въздуха през филтър, който задържа по-едрите частици
замърсители: прах, цветен прашец, спори на плесени, някои
бактерии. Филтрите не могат да отстранят фините прахови
частици, по-малки от 0,0003 mm (1/300 от диаметъра на
човешкия косъм), химически изпарения, газове, някои частици от цигарения дим, вируси и други.
2. Електростатично утаяване (йонизиращи уреди).
Фините прахови частици (цигарен дим, бактерии, вируси и
други) се наелектризират и под действие на електрични сили
се утаяват – прилепват към специални метални колектори
или решетки.
3. Ултравиолетови лампи. Те излъчват невидими за
човешкото око лъчи с голяма енергия, които унищожават
микроорганизмите във въздуха (бактерии, вируси, плесени).
4. Озонови генератори. Това са уреди, които произвеждат
озон. Озонът унищожава бактериите, вирусите и гъбичките
и отстранява някои миризми от кухнята.
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Свойства на водата
Методически бележки
1. Вътрешнопредметни връзки. Учителят трябва
да използва като основа изученото за физичните свойства на водата в част 1. Физични явления и по човекът
и природата в трети и четвърти клас.
2. Свойства на водата. В подходяща форма може
да се отбележи още едно много важно свойство на водата: за топенето на леда, за нагряването и за изпарението
на водата е необходима повече топлина, отколкото при
другите вещества (водата има големи стойности на
топлинните капацитети). Това е изключително важно
за климата и за живота на нашата планета. Можете да
попитате учениците как би изглеждала нашата планета,
ако ледовете се топяха при първите слънчеви лъчи, а
през деня се изпаряваше от океаните например 100
пъти повече вода.
Провеждане на урока
Започнете с беседа за значението на водата за
организмите. Около 2/3 от масата на човешкото тяло
е вода. Водата е основната съставна част на кръвта,
тя е разтворител за хранителните вещества. Животът
е невъзможен без вода. Обърнете внимание на това,
че водата е едно от най-разпространените вещества на
Земята: океаните и моретата покриват около 7/10 от цялата повърхност на земното кълбо. В природни условия
водата се среща и в трите си състояния (твърдо, течно
и газообразно). Най-много е водата в течно състояние
(главно в океаните).
Пример: Ако разделим всичката вода на 1 000 000
равни части, само 10 от тях са водните пари в атмосферата
и 21 500 части е ледът в ледниците. Останалите близо
980 000 части е течната вода. За нагледност използвайте
следната схема: цялата вода се представя (приблизително)
на дъската с куб с ръб 1 m (1000 mm). Тогава ледът е

водни пари
вода в течно
състояние

лед
Трите състояние на водата на нашата планета. Схемата има
илюстративен характер. Мащабът не е спазен.
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кубче с ръб 28 mm, водните пари – съвсем малко кубче
с ръб 2 mm, а останалия обем от големия куб е вода в
течно състояние (вж. схемата).
С участието на учениците попълните таблица:
Свойства

Вода, лед, водни пари

Цвят, мирис, вкус

Нямат

Прозрачност

Прозрачни са

Топлопроводност

Лед – топлоизолатор
вода – малка (топлообмен
чрез конвекция)

Температура на топене

0 °C

Температура на кипене

100 °C

Други

Водата е добър разтворител
При замръзване водата се
разширява
Ледът е по-лек от водата.

Специално внимание отделете на аномалното температурно разширение на водата и значението му за
обитателите на водните басейни. Използвайте графиката на с. 87 за развиване на уменията на учениците
за извличане на информация от графика. Например
учениците могат сами да определят по графиката колко
милилитра е обемът на 1 kg вода при температура 0 °C,
4 °C и при 16 °C. Освен това от графиката те могат да
определят в кой температурен интервал обемът нараства, а в кой – намалява. От графиката ясно се вижда,
че обемът на водата е най-малък при температура 4 °C.
Въпроси и задачи
зад 3 1. Температурната аномалия на водата. Ако нагряваме воден термометър от 0 °C до 4 °C, водният стълб
в неговата тръбичка ще се спуска надолу, а при по-висока
температура ще започне да се издига. Той ще бъде на една и
съща височина при две различни температури (например при
0 °C и при 8 °C – вж. графиката на с. 87 от учебника).
2. Разликата между температурите на топене и кипене за
водата е малка – само 100 °C . Затова водният термометър
може да се използва само в тесен температурен интервал.
зад. 4. Само от съд 2, защото водата в него ще се
разшири. Водата от съд 1 при нагряване ще се свие (температурна аномалия).
зад. 5. При температура 4 °C, защото ще получите повече
вода (вода с по-голяма маса). Ще отбележим, че търговците на
течни горива, които се измерват и заплащат според обема,
а не според масата, печелят, когато купуват горивото при
по-ниска температура, а го продават при по-висока, когато
поради температурното разширение същото гориво заема
по-голям обем.

Разтворимост на веществата във вода
Методически бележки
1. Разтворимост на веществата. Разтворимостта
на веществата във вода е различна. За да не се претоварва урокът информационно, в него са дадени числени
стойности само за разтворимостта на солта (натриев
хлорид). Ще приведем допълнителни данни, част от
които учителят може да използва по своя преценка
при преподаването на урока.
Прието е разтворимостта да се определя като
масата на разтвореното вещество (в грамове) в 100
g вода, когато разтворът е наситен. Разтворимостта
зависи от температурата. За повечето твърди вещества тя нараства с температурата. Това означава, че в
топла вода може да се разтвори повече вещество, отколкото в студена вода. Например захарта има голяма
разтворимост: при температура 0 °C разтворимостта
ѝ е 180 g/(100 g вода), а при 100 °C тя нараства на
490 g/(100 g вода). За разлика от захарта, температурната зависимост на разтворимостта на готварската
сол е много слаба: при 0 °C тя е 35,7 g/(100 g вода), а
при 100 °C слабо нараства до 40 g/(100 g вода). Тези
различия в температурната зависимост на разтворимостта на захарта и солта трябва да се имат предвид
от учителя при поставянето и извършването на опити.
2. Разтворимост на металите. Повечето чисти
метали са практически неразтворими във вода. Металите обаче образуват редица йонни съединения – соли.
Някои соли са неразтворими, а други са разтворими във
вода. При разтварянето на солите металите присъстват
в разтвора като метални катиони (положителни йони).
Например чистото желязо е неразтворимо, но някои
железни соли се разтварят във вода. Затова природните води съдържат йони на желязото и желязо в някои
разтворени във водата сложни органични вещества.
Провеждане на урока
Направете описания в урока опит с постепенно
добавяне на сол във вода и въведете понятията ненаситен разтвор, наситен разтвор и разтворимост на
вещество. Попитайте как от ненаситен разтвор да получим наситен разтвор. (Като разтворим допълнително
от веществото.) Как да познаем, че разтворът е станал
наситен? (При добавяне на вещество и продължително
разбъркване част от веществото остава неразтворено
на дъното на съда.)
Разделете веществата според тяхната разтворимост
във вода на три групи:
1. Разтворими вещества (наситеният разтвор съ-

държа повече от 1 g вещество, разтворено в 100 g вода)
2. Малко разтворими вещества (от 0,1 g до 1 g
разтворено вещество в 100 g вода)
3. Практически неразтворими вещества (по-малко
от 0,1 g разтворено вещество в 100 g вода).
Можете да поставите различни задачи, в които учениците да определят към коя от трите групи се отнася
дадено вещество:
1. В 100 g вода може да се разтвори 50 g от веществото
А. Към коя група се отнася веществото А?
Отг. Разтворимо вещество.
2. В 1 kg вода може да се разтвори 5 g от веществото Б.
Към коя група се отнася веществото Б?
Отг. 0,5 g/100 g вода – малко разтворимо вещество.
3. В 100 g вода може да се разтвори 5 mg от веществото В.
Към коя група се отнася веществото В?
Отг. 0,005 g/100 g вода – практически разтворимо вещество.

Използвайте примерите в учебника, за да обясните,
че свойствата на водните разтвори зависят от:
1. вида на разтвореното вещество;
2. количеството на разтвореното вещество.
Опитът, описан в зад. 5 от учебника, може да се изпълни като демонстрация в клас или да се постави като
домашна работа. Той е ефектен и лесен за изпълнение.
Въпроси и задачи
Зад. 1. Два откъса от приказката на А. Каралийчев, които
дават отговор на поставените в задачата въпроси:
1. Мина що се мина, откъм бостана се зададе дядо
Матей и взе да се озърта – къде му е магарето? Гледа
нагоре, гледа надоле, най-сетне го видя в реката – лежи
като бивол. Старецът зина. Мравки полазиха по гърба му:
ами солта! Нагази бърже, измъкна неверния си другар на
брега и попипа дисагите. Те бяха празни. Всичката сол се
беше разтворила във водата.
2. Дядо Матей пъшкаше като мотор, а магарето
не знаеше къде да се дене от мързел, макар че на гърба
му нямаше сол, а два вързопа вълна. Като стигнаха до
реката, дядо Матей пак кривна към Маринковия бостан,
а магарето се спусна към водата и нарочно се строполи
в най-дълбокото място.
– Ох, благодат! – въздъхна то и си потопи и главата.
Мухите уплашено се пръснаха.
По едно време се зададе дядо Матей. Като видя магарето, той прихна:
– Знаех, че така ще направиш. Добре си сега. Хайде!
Хвана го за повода и почна да го тегли. Магарето
посегна да стане, но нали вълната се беше напоила с
вода, тежеше като желязо.
Зад. 4. 15 g сол в 100 g вода; 150 g сол в 1 kg вода.
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Клетката – основна единица на живота
Методически бележки
1. Темата е изключително важна, тъй като в нея
се въвежда понятието клетка – най-малката единица
на живота. Клетките са много сложни структури. Има
милиони видове клетки. В 5. клас учениците получават начални знания за клетката, които постепенно ще
се разширяват и задълбочават в следващите класове.
Те трябва да назовават и посочват върху схема само
основните съставни части на клетката и да описват
най-важните им функции. Да сравняват на елементарно
равнище типични животински и растителни клетки,
като посочват общото между тях и някои съществени
различия. Наученото за клетката ще се затвърдява и
активно ще се използва в следващите уроци.
2. Типична животинска клетка (допълнителна
информация за учителя). Клетъчната мембрана ограничава клетката като самостоятелно тяло. Цитоплазмата
е съставена от полутечна среда, наподобяваща белтъка
на сурово яйце, в която са разположени множество
органели – малки органи на клетката (вж. схемата).
Най-важният органел е клетъчното ядро. В него са
разположени хромозомите. Това са дълги нишковидни
структури, съдържащи молекули ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина). ДНК е носител на наследствеността (наследствено вещество).
Провеждане на урока
Започнете урока с разказ за откритието на Хук.
Обяснете, че клетката е най-малката единица на живота. Въпреки че са много малки и се наблюдават с
микроскоп, клетките са изключително сложни обекти.
Те са изградени от огромен брой различни молекули.
Въпреки сложния си състав, всички клетки съдържат
клетъчна мембрана
ендоплазмена
мрежа
ядро

рибозома

комплекс
на Голджи
митохондрий
лизозома

Строеж на клетката. За любознателните ученици можете да
добавите, че в цитоплазмата се съдържат клетъчни образувания (органели), наречени митохондрии. Те са „енергийните
станции на клетката“ – в тях се отделя енергия при разграждането на хранителните вещества (при процеса дишане).

36

три основни части: клетъчна мембрана, цитоплазма
и наследствено вещество. Можете да направите
сравнение между клетъчната мембрана и нашата кожа.
Мембраната е „кожата“ на клетката, която я отделя
от околната среда. Обяснете, като се придържате към
текста в учебника, каква работа (функция) извършва
всяка част от клетката. В 5. клас не се въвеждат понятията предядрени (прокариотни) и същинскоядрени
(еукариотни) клетки. Важно е учениците да добият
начална представа, че при най-просто устроените
клетки наследственото вещество не е разграничено
от цитоплазмата, а в по-сложно устроените клетки то
се намира в ядрото. Можете да добавите, че ядрото е
отделено от цитоплазмата с ядрена обвивка, която е
съставена от две мембрани, подобни на клетъчната
мембрана.
С помощта на схемата от с. 107 изяснете основните
разлики в строежа на животинските и на растителните
клетки. По ваша преценка може да добавите, че клетъчната стена е изградена от целулоза – вид въглехидрат.
Клетъчната стена е твърда и служи за опора – припомнете, че растенията нямат скелет. Наличието на
клетъчна стена дава възможност растителните клетки
по-лесно да се наблюдават с микроскоп.
За да запомнят учениците названията на частите на
клетката, можете в края на часа да организирате игра
„Кой съм аз?“. Например:
Аз съм контролният център на клетката. Наричат
ме... В нас има хлорофил. Казваме се ... Аз съм мехурче
със сок в растителната клетка. Казвам се ... Аз съм
външната обвивка на клетката. Наричат ме .... В мене
се намира ядрото на клетката. Наричат ме...
Въпроси и задачи
зад. 4. (допълнение за учителя) Избирателната пропускливост на клетъчната мембрана се осъществява чрез пасивни и
активни процеси на транспорт на вещества през мембраната.
За пасивния транспорт не е необходима енергия: например
чрез дифузия хранителни молекули и минерали навлизат в
клетката. Активният транспорт на вещества през клетъчната
мембрана е свързан с консумация на енергия от клетката.
Дискусия: Защо определяме клетката като основна единица на живота, а не молекулите, от които тя е изградена?
Ориентири:
•всички организми са изградени от клетки, които си
приличат;
•клетката е най-малката структура, в която могат да
протичат жизнени процеси (хранене, размножаване и други);
•в по-прости структури (например най-големите отделни
молекули) жизнени процеси не са възможни – вън от клетката няма живот.

Едноклетъчни организми
Методически бележки
Организмите се разделят на две големи групи:
прокариоти и еукариоти. Прокариотите (бактерии,
синьо-зелени водорасли) са едноклетъчни организми,
в чиито клетки няма обособено ядро. Еукариотите са
организми, в чиито клетки има ядро. Според петцарствената система на организмовия свят организмите
от царство Монера са прокариоти, а организмите от
останалите четири царства (Протиста, Гъби, Растения
и Животни) са еукариоти. Царство Протиста включва
низшите еукариоти, които са предимно едноклетъчни
организми. Традиционно Протиста се разделя на три
групи: 1. подобни на растения форми (водорасли);
2. подобни на гъби форми (плесени); 3. подобни на
животни форми (еуглени, амеби и др.).
В урока като примери за едноклетъчни организми с
ядро са разгледани представители на подобните на растения Протиста (едноклетъчни водорасли) и на подобните на животни Протиста (амеби), а за едноклетъчни
без ядро – бактериите.
Провеждане на урока
Започнете урока с припомняне на основните жизнени процеси, които са изучавани в трети и в четвърти клас: движение, хранене, дишане, размножаване.
Учениците знаят, че човекът има специални органи за
движение (мускули, кости), за хранене (уста, стомах),
за дишане (бели дробове). Те са изградени от много
и различни по вид клетки. Обяснете, че съществуват
прости организми, изградени само от една клетка. Тъй
като клетката е единствена, в нея протичат всички
жизнени процеси. Използвайте начина на хранене, за
да разделите едноклетъчните организми на две групи: едноклетъчни растения, които сами произвеждат
хранителни вещества, и едноклетъчни животни, които
приемат готова храна.
Чрез снимките в учебника опишете устройството на
едноклетъчните водорасли. Учениците да си припомнят
основните съставни части на растителната клеткa и да
ги открият при едноклетъчните водорасли. Насочете
вниманието към хлоропластите. Те съдържат хлорофил.
Учениците да разкажат как растенията произвеждат хранителни вещества (изучавано е в 4. клас). Какъв газ поглъщат те при този процес (въглероден диоксид)? Какъв
газ отделят (кислород)? Обяснете, че същите процеси
протичат в хлоропластите на едноклетъчните водорасли.
Най-много едноклетъчни водорасли има в растителния
планктон във водите на Световния океан. Те произвеждат около половината от кислорода на нашата планета.

(Другата половина се произвежда от всички останали
растителни организми.) Направете вътрешнопредметна
връзка, като припомните парниковия ефект. Обобщете
значението на едноклетъчните водорасли:
1. произвеждат кислород;
2. очистват въздуха от въглероден диоксид;
3. служат за храна на други организми.
Следвайте изложението в учебника и обяснете устройството и жизнените процеси при амебата. Направете чертеж на дъската. Учениците да разпознаят в амебата
трите основни съставни части на животинската клетка.
Използвайте схемата от с. 106, за да покажете строежа на бактериите. Обърнете специално внимание на
факта, че те нямат обособено ядро. Схемата от с. 111
дава нагледна представа за най-типичните форми на
бактериите. Можете да допълните, че пръчковидните
бактерии се наричат бацили, а кълбовидните – коки.
Полезна информация
1. Тайната на българското кисело мляко е разкрита от
българския лекар Стамен Григоров. През 1905 г. той за пръв
път наблюдава под микроскоп една пръчковидна бактерия и
една кълбовидна бактерия, на които се дължи подквасването
на млякото. По-късно пръчковидната бактерия е наречена
лактобацилус булгарикус, защото се среща свободно в
природата на България и е открита от българин.
2. В червата на човека живеят около 500 вида безвредни бактерии. Те предизвикват гниене на някои хранителни
остатъци.
3. Общата маса на всички бактерии в тялото на възрастен човек е около 2 kg. Тъй като бактериите са много
малки, броят им е по-голям от броя на всички клетки на
човешкото тяло.
4. Амебната дизентерия е заразна болест предизвикваща
възпаление на стената на дебелото черво Предаването на
заразата става чрез човешките изпражнения – замърсени
ръце мръсна вода плодове и зеленчуци произведени в
почва където човешки изпражнения фекалии са използвани
за наторяване
Въпроси и задачи
зад 7 Задачата дава възможност за междупредметна
връзка с географията Чрез измерване с линийка и отчитане
на мащаба се получава
• за продълговатата клетка – дължина  mm ширина
(в най-широката част  mm
• за кръглата клетка – диаметър  mm
зад 8 Нишковидна форма имат последните две бактерии
от третата колона (други) на таблицата.
зад. 9. Сирене, туршия, кисело зеле, оцет, бира, вино,
фуражи и други.
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Многоклетъчни организми
Методически бележки
Акцентът в урока се поставя върху организацията
на клетките, която прави от многоклетъчния организъм
единно цяло:
клетки→тъкани→органи→системи→организъм.
Едновременно с това се систематизират знания,
които по-късно ще се използват при изучаване на
жизнените процеси при многоклетъчните организми.
Има различни видове клетки, които са специализирани да извършват определени дейности. Подобна
констатация обаче звучи твърде абстрактно и не може
да бъде осмислена от учениците, ако не се разгледат
конкретни примери. Затова в таблицата на с. 112 от
учебника са представени данни за някои специализирани клетки. Включените в таблицата растителни
клетки са свързани със следващите уроци, посветени
на жизнените процеси при растенията. Червените
кръвни клетки ще се изучават в урок 62. Газова обмяна. От 4. клас учениците знаят, че човешките сетива
реагират на различни дразнители (светлина, топлина,
допир и др.). Тук тази информация се допълва, като
се отбелязва, че нервните клетки пренасят сигналите
от дразнителите. Мускулите на човека са изучавани в
3. клас. Учениците знаят, че мускулите движат тялото,
като се свиват и отпускат. Таблицата допълва това
знание с понятието мускулни клетки.
Като пример за система в учебника е посочена кръвоносната система на човека. Частично тя е изучавана
в 3. клас. Учениците знаят, че сърцето е голям мускул,
който непрекъснато се свива и отпуска. То е подобно на
помпа, която движи кръвта в тялото. Кръвта се движи
по меки тръбички, наречени кръвоносни съдове. Тези
знания ще са необходими за следващите уроци, където
се акцентира върху ролята на кръвта при храненето,
дишането и отделянето на животните.
Понятието тъкан е ново. По-нататък в учебника то
ще се използва сравнително рядко. То обаче не може
да бъде избегнато при проследяване на организацията
на многоклетъчните организми.
От трети и четвърти клас учениците знаят, че
органите са части на човешкото тяло, които извършват определена работа (мозък, сърце, бели дробове,
стомах). Познават и органите на растенията (корен,
стъбло, листа, цвят). Тук се допълва, че органите са
съставени от тъкани.
Изучаването на системите при животните и човека
започва в 5. клас. В следващите уроци ще се разглеждат храносмилателната, дихателната и отделителната
система. Останалите системи ще се изучават в 6. клас.
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Органите на растенията образуват функционални
системи: за самостойно хранене (листна система), за
минерално хранене (коренова система), проводяща
система (система от проводящи снопчета) и други.
Тези системи няма да се изучават в 5. клас. Затова
системата, като равнище на организация на растителния организъм, не е отбелязана на схемата на
с. 113 от учебника.
Провеждане на урока
Въведете понятието многоклетъчен организъм.
Дайте познати на учениците примери за многоклетъчни
организми. В 4. клас учениците са групирали животните на насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици
и бозайници – всички те са многоклетъчни животни.
Тревите, храстите и дърветата (познати са като групи
растения от 3. клас) са многоклетъчни растения.
За да илюстрирате „екипния принцип“ при работата
на специализираните клетки, използвайте рисунката
закачка до заглавието на урока. За да победят в канадската борба, всички мускулни клетки трябва да работят
заедно, като един отбор.
Учениците да проучат самостоятелно таблиците
със специализирани клетки на с. 112. Коя клетка, каква
работа върши и как се е приспособила за нея? Можете
да дадете още един пример за специализирани клетки. От 4. клас децата знаят, че семенниците на мъжа
отделят сперматозоиди, а яйчниците на жената – яйцеклетки. Сперматозоидите и яйцеклетките са пример
за специализирани клетки, чрез които се извършва
жизнения процес размножаване.
Като следвате изложението в учебника, разгледайте
надклетъчните равнища на организация при животните
и растенията. Ще отбележим, че при животните и човека има четири основни вида тъкани: епителна, съединителна, нервна и мускулна. В урока са споменати
само нервната и мускулната тъкан. По ваша преценка
може да отбележите, че има епителна тъкан. Това са
например външните слоеве на кожата и устната кухина.
Клетките от лигавицата на устата, които се наблюдават
с микроскоп в лабораторната работа (вж. с. 109), са
клетки от епителна тъкан.
Някои едноклетъчни организми образуват големи групи
(колонии). Основната разлика между колониалните и многоклетъчните организми е в това, че при многоклетъчните
организми клетките са специализирани (диференцирани)
– различават се по строеж и функции и образуват тъкани.
Многоклетъчният организъм е единно цяло, докато при колониите от едноклетъчни организми (например зелени водорасли) равнището на организация и цялостност е по-ниско.

Хранене при растенията
Методически бележки
1. Фотосинтеза. Фотосинтезата е изключително
сложен биохимичен процес, който протича в хлоропластите на висшите растения, при водораслите и
при някои бактерии. Най-същественото за този процес
в обобщена и опростена форма, съобразена с възрастта
на учениците, е представено в учебника. Когато обсъжда значението на фотосинтезата, учителят трябва
да акцентира върху два особено важни момента:
А. Енергиен аспект на процеса (енергия за живота). Живата природа толкова ефективно е решила
проблема за улавянето на слънчевата енергия, нейното
преобразуване и запасяване в удобна за използване от
живите организми форма (химична енергия – енергия на
храните), че човекът все още не е успял да възпроизведе
основните етапи на този процес в изкуствени системи.
Б. Растенията обогатяват въздуха с кислород
и го очистват от въглеродния диоксид. Благодаре
ние на фотосинтезата на първите зелени организми
в атмосферата на Земята се е появил кислород и е
започнало изграждането на озоновия слой, който поглъща смъртоносните за организмите слънчеви лъчи
(ултравиолетовите лъчи). Така на земната повърхност
се създават благоприятни условия за живот. Фотосинтезата е единственият източник на кислород за земната
атмосфера. Ежегодно растенията усвояват около 300
млрд. тона въглероден диоксид и отделят в атмосферата
около 200 млрд. тона кислород.
2. Минерално хранене. За растежа и развитието
на растенията са необходими 20 минерала (химични
елемента). От газовете кислород (O2) и въглероден диоксид (CO2), влизащи в състава на въздуха, и от водата
(H2О) растенията получават въглерод (C), кислород (О)
и водород (H). Останалите минерали се получават от
почвата. Те се разделят на две групи:
А. Макроелементи – азот (N), фосфор (P), калий
(K), калций (Ca), сяра (S) и магнезий (Mg). Те са необходими на растенията в по-големи количества.
Б. Микроелементи – желязо (Fe), хлор (Cl), мед
(Cu), манган (Mn), бор (B), цинк (Zn), молибден (Mo),
никел (Ni) и други. Тези минерали са жизненоважни за
растенията, но са необходими в много малки количества.
Интересно е да се отбележи, че само между 0,2 % и
4 % от общата маса на растителните тъкани се формира
от минерални вещества, получени от почвата.
Провеждане на урока
Започнете урока с беседа. Учениците да разкажат
какво знаят за храненето при растенията. Как расте-

нията сами изграждат хранителни вещества? От какво
се нуждаят за това? Обяснете какво означава думата
фотосинтеза. Използвайте схемата от учебника.
Подчертайте, че фотосинтезата се извършва в хлоропластите на растителните клетки. Какво вещество
съдържат те? Хлорофилът не само поглъща слънчевата светлина (енергия), но и участва в процесите на
нейното преобразуване.
Ясно разграничете необходимите за протичането
на фотосинтезата вещества (въглероден диоксид и
вода) от продуктите на фотосинтезата (глюкоза и кислород). Можете да отбележите, че кислородът, който е
толкова важен за дишането на организмите, всъщност
е отпадъчен продукт на фотосинтезата. Затова той се
изхвърля през устицата извън растението.
Още веднъж подчертайте значението на слънчевата
енергия и на хлорофила. За изграждането на глюкозата
е необходима енергия. Тази енергия идва от Слънцето
(светлинна енергия). Хлорофилът прави възможно
преобразуването на слънчевата енергия в нов вид
енергия, която е скрита в молекулите на глюкозата.
Запасената в глюкозата енергия е удобна за използване както от растенията, така и от животните, които
се хранят с растения.
Обяснете как растенията използват глюкозата:
1. за енергия; 2. за резервна храна под формата на
скорбяла. Скорбялата е важен хранителен продукт за
човека. Дайте примери за храни, богати на скорбяла
(нишесте).
Използвайте примера с белтъците, за да аргументирате защо растенията се нуждаят от минерали.
Откъде ги получават (от почвата) и под каква форма
(минерални соли). За да се избегне информационното
претоварване на урока, в учебника са споменати само
минералите азот и фосфор. Можете по ваша преценка
да разширите този списък.
Въпроси и задачи
зад 8 Опитът може да се изпълни в два варианта
 целина с листа  целина без листа Когато няма листа
изкачването на оцветената вода става по-бавно Това е
така защото изпарението на вода от листата подпомага
движението на водата в растенията
Примерни теми за проекти и дискусии
Значение на фотосинтезата. Разработват се два аспекта: 1. Енергия за живота. Почти всички организми получават
енергия благодарение на фотосинтезата. Изкопаемите горива
– въглища, нефт и други, също са резултат от фотосинтезата.
2. Как се е променяла (обогатявала на кислород) земната
атмосфера благодарение на фотосинтезата.
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Хранене при животните
Методически бележки
Храносмилане. При едноклетъчните животни смилането на храната става в самата клетка. При повечето
многоклетъчни животни смилането е извънклетъчно.
То се извършва от специализирани органи, обединени в храносмилателна система. При плоските червеи
храносмилателната система има само един отвор –
устен. При всички по-висши безгръбначни животни
се развива втори отвор – анален. Наличието на два
отвора позволява приемането на повече храна. При
гръбначните животни храносмилателната система се
усложнява. Например рибите имат слаборазвит стомах.
Стомахът на птиците е от две части: жлезист и мускулест (воденичка). Стомахът на преживните бозайници
(крави, овце, елени) се състои от четири дяла.
В урока не се разглежда развитието на храно
смилателната система от по-низшите към по-висшите
животни. Основните храносмилателни органи и техните функции са представени на примера на бозайник
(котка), чиято храносмилателна система е близка до
тази на човека. Това дава възможност придобитите
знания да се разширят и обогатят с нови факти, когато
се изучава храненето на човека. С цел да се намали
фактологията в урока се въвежда понятието храносмилателни сокове, без да се отбелязва, че такива сокове
се отделят от жлези (слюнчени жлези, стомашни жлези,
черен дроб, панкреас). Гълтачът като орган на храносмилателната система се въвежда по-късно (в урок 59).
Провеждане на урока
Разграничете животните от растенията според
начина им на хранене (самостойно и несамостойно
хранене). Проведете беседа с учениците на тема Как
животните си набавят храната. Учениците сами
да дадат примери за растителноядни, месоядни (хищници) и всеядни животни. Използвайте рисунките от
учебника, за да посочите някои приспособления на
животните за набавяне на храна. При бозайниците
зъбите са разделени на резци, кучешки и кътници. Те
изпълняват различни задачи. Например кучешките
зъби на хищниците, като лъва, са силно развити. С
тях хищниците разкъсват жертвите си. При повечето
тревопасни животни кучешките зъби са слаборазвити
или изобщо липсват. Птиците нямат зъби. Те поемат
храната с клюна си. Учениците да обсъдят връзката
между вида на приеманата храна и формата на клюна
на птиците, изобразени на рисунките в учебника.
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Кълвачът има остър и много здрав клюн подобен
на длето С него той дълбае хралупи в дърветата и улавя
насекоми
Орелът е граблива птица Клюнът отдолу е къс и прав
Горният клюн е удължен заострен и изкривен като кука
Това помага за задържане и разкъсване на жертвата Ловува
мишки лалугери птици гущери и др
Пеликаните се хранят с риба Подобно на други птици
които също добиват храната си от водата те имат дълъг
клюн При някои видове клюнът е остър с незакривен връх
на горния клюн При други клюнът не е остър а върхът
на горния клюн е закривен надолу Под долния клюн имат
голяма кожена торба
Врабчетата се хранят със семена на диви и културни
растения кълват плодове пъпки зеленина насекоми Техните
клюнове подобно на клюновете на други зърноядни птици
са къси широки и здрави Вътрешната им повърхност е
набраздена Това са приспособления за раздробяване на
семена и малки костилки
Хамелеонът (влечуго) остава неподвижен по време на
лов, а само очите му следят жертвата. Той хваща насекомите
с много дългия си лепкав език. Езикът изминава разстоянието
до насекомото само за 1/20 от секундата. За три секунди
хамелеонът може да разпознае и улови до четири насекоми.
Жирафът е тревопасен бозайник. Шията на възрастен
мъжки жираф е дълга над 2 m, а мускулестият му език
достига 45 cm дължина. С него жирафът хваща клонки на
височина 6 m.

Като използвате схемите от учебника, посочете
основните органи на храносмилателната система.
Обяснете накратко каква работа извършва всеки орган.
Въведете понятието механично смилане на храната – раздробяване на малки късчета, без да се променя
нейният състав. Тъй като съгласно новата учебна
програма в 5. клас не се разглеждат химични промени
(реакции), в учебника не се въвежда понятието химично смилане на храната. Разгледайте този процес
описателно: с помощта на храносмилателните сокове
големите молекули на някои хранителни вещества се
раздробяват на по-малки. По-късно, при изучаването
на храносмилането при човека (урок 59), ще бъдат
дадени и конкретни примери.
Въпроси и задачи
зад 7. Птиците нямат зъби и не дъвчат храната. В гушата
храната омеква и излиза на отделни порции. Храносмилателни сокове се отделят в жлезистия стомах. В мускулестия
стомах (воденичката) се извършва само механично смилане
на храната, за което спомагат многото камъчета и песъчинки,
които птиците приемат заедно с храната. След него храната
преминава в тънкото черво, където се извършва основното
храносмилане и хранителните вещества се всмукват в кръвта.

Дишане при растенията
Методически бележки
1. Дишане. Дишането на организмите включва два
процеса: 1. газова обмяна – приемане на кислород и
отделяне на въглероден диоксид в околната среда;
2. клетъчно дишане – в клетките с участието на кислорода протича биохимична реакция на разграждане на
хранителни вещества, например глюкоза, при която се
получава въглероден диоксид и вода и се отделя енергия.
Основната реакция на разграждане на глюкозата
в клетките на растенията е подобна на онази в жи
вотинските клетки. Затова в учебника клетъчното
дишане е разгледано по-подробно само при растенията. Получените знания се използват след това при
изучаване дишането на животните и човека. Газовата
обмяна при животните обаче съществено се различава
от газовата обмяна при растенията. За здравното образование на децата от важно значение е познаването
на работата на дихателната система, чрез която се извършва газовата обмяна. Затова в учебника акцентът
е поставен върху нея. Изучаването обаче единствено
на дихателната система и газовата обмяна, без да се
засегне процесът на клетъчно дишане, би направило
темата за дишането логически непълна.
2. Опит. В учебника е описан опит, демонстриращ отделянето на въглероден диоксид при дишането
на семена. Семената трябва да са живи (грах, фасул,
леща и др.). Могат да се направят контролни опити с
мъртви семена – предварително сварени и след това
охладени. Опитите показват, че мъртвите семена не
отделят въглероден диоксид. Следователно мъртвите
семена не дишат. За по-голяма коректност на опита
живите семена е препоръчително предварително да се
измият с дезинфектиращ разтвор, който да унищожи
бактериите и гъбите.
Провеждане на урока
Започнете урока с беседа. Учениците да обсъдят въпроса защо организмите се нуждаят от енергия. Откъде
я получават? Те знаят, че при фотосинтезата растенията
преобразуват слънчевата енергия и я натрупват в молекулите на хранителните вещества (глюкоза), които произвеждат. Как след това те освобождават тази енергия?
Разгледайте схемата на разграждане на глюкозата
(представете я на дъската). Това е процес, който прилича на горенето, познато от 4. клас. Можете да отбележите, че процесите в клетката са много по-сложни
от обикновеното горене. Организмите прецизно контролират тези процеси и отделят само толкова енергия,
колкото им е необходима.

Демонстрирайте описания в урока опит. Учениците
сами да направят извода, че при дишането се отделя
въглероден диоксид.
Използвайте схемите от учебника, за да обясните как газовата обмяна в листата на растенията се
контролира чрез отваряне и затваряне на устицата.
Подчертайте значението на дифузията при газовата
обмяна. Направете вътрешнопредметна връзка с вече
изученото за дифузията. Използвайте зад. 5 от учебника. В нейното условие се припомня най-важното за
дифузията: пренасянето на молекули става от местата,
където те са много, към местата с по-малко молекули
от същия вид. Като знаят това, учениците по логически
път могат да направят извода за посоката, в която се
пренася кислород при дишането.
Обърнете специално внимание на сравнението на
двата противоположни процеса – фотосинтеза и дишане при растенията. Използвайте таблицата от учебника.
Можете да попълните подобна таблица на дъската с
активното участие на учениците.
Фотосинтеза се извършва само през деня – при наличие на светлина. Растенията дишат както през деня, така
и през нощта. Когато разсъждават върху фотосинтезата
и дишането, учениците ще стигнат до въпроса: След като
растенията приемат кислород (при дишането) по-дълго
време, в сравнение с времето, през което отделят кислород (при фотосинтезата), защо тогава те обогатяват
въздуха с кислород, а не става обратното – кислородът
да намалява? За да избегне това привидно противоречие,
учителят трябва да обясни, че при дишането растенията
разграждат само част от хранителните вещества, които
са изградили при фотосинтезата. Затова освободеният
при фотосинтезата кислород е повече от кислорода,
който те използват за дишането. Обратно, при фотосинтезата растенията приемат повече въглероден диоксид,
отколкото освобождават при дишането.
Опит на Пристли. Английският учен
Джоузеф Пристли (откривателят на
кислорода) провежда едни от първите
научни експериментални изследвания
на фотосинтезата. Фигурата показва
опитите, с които Пристли доказва,
че при фотосинтезата се отделя
кислород. В случая кислородът е
необходим за дишането на мишката
(и на растението) и за горенето на
свещта. Можете да обсъдите опита в
клас. Той дава добра възможност да
се сравнят процесите фотосинтеза,
дишане и горене.
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Дишане при животните
Методически бележки
Дихателни органи. В урока са представени три
вида дихателни органи: трахеи при сухоземните насекоми, хриле при повечето водни животни (безгръбначни
и риби) и бели дробове при гръбначните животни на
сушата. Белите дробове на жабата и другите земноводни са устроени примитивно. Това са два мехура с
вътрешни прегради, върху които е разположена мека
тъкан, която образува алвеоли, подобни на пчелни
килийки. Общата дихателна повърхност на белите дробове е сравнително малка, защото за жабата по-голямо
значение има кожното дишане: тя диша през влажната
си кожа. Белите дробове на влечугите са по-добре развити, тъй като те са единственият им дихателен орган.
Те имат гъбеста структура, която увеличава дихателната повърхност. Белите дробове на птиците са малки
и компактни, но към тях има мехури, които събират 8
пъти повече въздух от самите бели дробове. Белите
дробове на бозайниците са доста големи и заемат почти
цялата гръдна кухина. В двата дроба бронхите образу-

бели дробове
на жаба

бели дробове
на влечуго

бели дробове
на птица

ват множество разклонения – бронхиоли, които водят
до крайните разширения, наречени алвеоли.
Сравнителната анатомия на дихателните системи
при животните би довела до претоварване на урока
с факти, без да се отдели нужното внимание на същността на процесите. Затова като пример за бозайник,
дишащ с бели дробове, е посочен само човекът. Особеностите при устройството на белите дробове на
птиците са разгледани съвсем накратко. В зад. 8 към
урока устройството на белите дробове на земноводни
и влечуги е поставено за самостоятелно проучване.
Провеждане на урока
Започнете урока със сравнение на процесите, които
протичат в растителните и в животинските клетки. Учениците вече знаят, че в растителните клетки с участието
на кислорода се разгражда глюкозата и се освобождава
запасената в нея енергия. Подобни процеси протичат и
в животинските клетки. Различното е, че при повечето
животни глюкозата и кислородът се доставят от кръвта, а
отделените въглероден диоксид и вода също преминават
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в кръвта (схемата в началото на урока).
Съсредоточете вниманието върху газовата обмяна.
Животните се движат активно и се нуждаят от повече
енергия в сравнение с растенията. Затова техните клетки
трябва обилно да се снабдяват с кислород. Набавянето
на кислород и изхвърлянето на ненужния въглероден
диоксид се извършва от дихателната система.
Информацията за дишането на насекомите е нова
за учениците. Обърнете внимание, че при насекомите
кръвта не участва в пренасянето на газовете.
Попитайте как дишат рибите. От 4. клас учениците
знаят, че те дишат с хриле. Използвайте схемите от
учебника, за да обясните накратко устройството и работата на хрилете. Добра представа за външния вид на
хрилете дава снимката към зад. 9 на с. 121 от учебника.
Белите дробове като дихателен орган също са поз
нати от трети и четвърти клас. Тяхното устройство
обаче не е изучавано. Обърнете специално внимание
на двете важни нови понятия – алвеоли и капиляри.
Те ще се използват активно в следващи уроци. Подчертайте, че както алвеолите, така и капилярите, имат
тънки стени. Това улеснява преминаването на газовете
през тях. За бързата газова обмяна между алвеолите
и кръвта спомага големият брой на алвеолите и тяхното богато кръвоснабдяване от множество капиляри.
Общата площ на алвеолите е много голяма. Това дава
възможност много молекули кислород чрез дифузия да
преминават от вътрешността на алвеолите в кръвта, а
голям брой молекули въглероден диоксид също чрез
дифузия да преминава в обратната посока.
Обобщете, че за повечето сухоземни гръбначни
животни (земноводни, влечуги, птици и бозайници)
белите дробове са основният дихателен орган. Носът
и трахеята са дихателните пътища, по които свежият
въздух достига до белите дробове при вдишване. По
същите дихателни пътища обогатеният с въглероден
диоксид въздух се изхвърля в околната среда при издишване. Носът, трахеята и белите дробове са органи
на дихателната система.
Примерни теми за проекти и дискусии
1. Как дишат паяците? Два вида дихателни органи –
трахеи и книжни бели дробове (защо се наричат книжни?).
Ученикът да намери подходящи схеми, илюстриращи дихателната система на паяците, и да я сравни с дихателната система
на насекомите и на животни, дишащи с бели дробове.
2. Двойнодишащи риби. Ученикът проучва кои риби
освен с хриле дишат и с бели дробове. Как това им помага
да оцеляват в неблагоприятни условия на живот? Привежда
примери, снимки, илюстрации.

Отделяне при организмите
Методически бележки
Отделяне при животните. При безгръбначните
животни отделителните органи са системи от тръбички.
При дъждовния червей единият отвор на тръбичките
(нефридии) е в телесната празнина, а другият – на повърхността на тялото. Непотребни вещества се всмукват
както от телесната празнина, така и от кръвта през капилярите, обвиващи тръбичките. При насекомите вторият
отвор на отделителните тръбички (малпигиеви тръбички) не излиза на повърхността, а се отваря в червото,
откъдето непотребните вещества се изхвърлят извън
тялото. Основният отделителен орган при гръбначните
животни са бъбреците. Това е чифтен орган – животните
и човекът имат по два бъбрека. Формата, размерите
и положението на бъбреците при различните видове
животни е различно. Например бъбреците на рибите
са дълги лентовидни образувания, прилепени от двете
страни на гръбначния стълб. Бъбреците на влечугите
се намират в самия край на коремната празнина, близо
до клоаката.
За да се избегне излишната фактология, в урока
са разгледани само два примера, илюстриращи двата
вида отделителни системи: отделяне чрез тръбички
при дъждовния червей и отделяне чрез бъбреци при
бозайниците (котка).
Провеждане на урока
Чрез беседа с учениците и насочващи въпроси:
Какви вещества се отделят в клетките при разграждане на глюкозата? Спомняте ли си кой минерал е необходим на растенията за изграждане на
белтъци (азот)? Какъв извод можете да направите
за състава на веществата, получени в клетките при
разграждане на белтъците (съдържат азот)? достигнете до извода, че в клетките се отделят различни
непотребни вещества. Обяснете, че тези вещества,
особено азотните отпадъци, са вредни и отровни за
организма. Затова те трябва да се изнесат не само извън
клетките, но да се изхвърлят от организма.
Дайте определение на процеса отделяне. Като използвате схемата на с. 122 от учебника, подчертайте
още веднъж ролята на кръвта при жизнените процеси
хранене, дишане и отделяне.
Покажете на учениците дъждовен червей. Да наблюдават членчетата му. По схемата от урока обяснете
как червеят се освобождава от непотребните вещества.
Начертайте на дъската схема на отделителната система на котка, подобна на онази в учебника. Посочете
и назовете отделителните органи. Обърнете специално

внимание на бъбреците. Обяснете, че когато преминава
през бъбреците, кръвта се пречиства, като се образува
урина. Проследете пътя на урината до изхвърлянето ѝ
извън организма. Разграничете отделителната система
от храносмилателната система. През ануса се изхвърлят несмлените хранителни остатъци, които изобщо не
са достигали до клетките. През пикочния канал се изхвърля урината, която съдържа непотребни вещества,
получени при разграждане на хранителни вещества в
клетките на организма.
Отбележете отделителните функции на белите дробове и на кожата. Въглеродният диоксид е отпадъчен
(непотребен) продукт, отделен в клетките. Той също
се пренася от кръвта, но неговото отделяне не става
чрез бъбреците и урината, а от белите дробове при
дишането.
Обяснете, че растенията могат по различни начини да отделят вещества в околната среда (например
нектар). По-често обаче те натрупват непотребните
вещества в клетъчните вакуоли. В някои растения се
натрупват непотребни вещества, които им придават
неприятен вкус. Така тези растения се защитават от
растителноядните животни.
Въпроси и задачи
Зад. 10. Сухите листа съдържат различни отпадъчни
вещества, някои от които са отровни. Когато листата гният,
от отровните отпадъчни вещества се получават безопасни
вещества, които наторяват почвата. Ако запалим листата,
получава се гъст дим, съдържащ редица вредни газове (въглероден оксид, азотен диоксид и други) и прахови частици,
които са опасен замърсител на въздуха. Затова есенните
листа не трябва да се горят, а да се използват за наторяване
на почвата. В градовете те трябва да се събират и извозват
както битовите отпадъци. В някои страни горенето на есенни
листа е забранено.
Примерни теми за проекти и дискусии
1. Бъбреците на различните видове гръбначни животни. Ученикът проучва как изглеждат бъбреците на риба,
земноводно (жаба), влечуго (змия или костенурка), птица,
бозайник и къде са разположени. Издирва подходящи схеми
и илюстрации. Описва основната функция на бъбреците и
някои особености при различните видове гръбначни животни.
2. Казанлъшка роза. Розовото масло е етерично масло,
което се отделя в цветовете на маслодайната роза. Ученикът
проучва къде и как се отглежда тази роза и за какво се
използва розовото масло. Търси в интернет любопитни факти
за отглеждането на розите, производството и потреблението
на розово масло. Използва мултимедия и различни нагледни
материали.
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Нашата храна
Методически бележки
Витамини. Витамините са органични вещества,
необходими за растежа, жизнеността и доброто физическо състояние на човешкия организъм. Те участват
в синтеза или в активирането на клетъчните ензими.
Витамините не могат да бъдат произведени (с малки
изключения) от самия организъм. Те се приемат с храната. Витамините се означават с букви от латинската
азбука. В таблицата в урока са посочени само витамините A, C и D. С цел да се дозира информацията са
пропуснати витамините от групата B (12 витамина),
както и редица други витамини. Като пример за болест,
причинена от недостиг на витамини, е посочен само рахитът. За да разнообрази урока и да даде допълнителни
аргументи за това, колко е важно децата да ядат пресни
плодове и зеленчуци, учителят може да използва следната допълнителна информация за болестта скорбут,
причинена от недостиг на витамин C.
Вашко да Гама е известен португалски мореплавател
открил в края на  век морския път до Индия Неговата
експедиция тръгва с  кораба и  моряци След  години
и два месеца се завръща само един кораб с  души на
борда Останалите са покосени от скорбут От тази опасна
болест в миналото боледуват често моряците лишени при
дългите си пътувания от прясна храна плодове и зеленчуци
Болните от скорбут се чувстват отпаднали венците им кървят
и след време зъбите започват да падат Тежките форми на
скорбут завършват със смърт
Шотландският лекар Джеймс Линд пръв провежда системни експериментални изследвания и през 1747 година
доказва, че консумацията на цитрусови плодове предпазва
организма от скорбут. По-късно учените разбират че болестта скорбут се причинява от недостиг на витамин 
Едва през  година витамин  аскорбинова киселина
е изолиран и синтезиран по изкуствен начин Днес витамин
 може да се намери във всяка аптека За препоръчване е
обаче организмът ни да си набавя този витамин от естествените храни – цитрусови плодове ягоди малини боровинки
шипки домати чушки зелени и листни зеленчуци

Провеждане на урока
В урока се припомня и разширява изученото в
четвърти клас за шестте групи важни за човешкия организъм вещества – въглехидрати, белтъци, мазнини,
витамини, минерали и вода. Затова по-голямата част от
урока може да протече под формата на беседа. В хода
на тази беседа трябва да се отговори на въпросите:
1. Какъв е произходът на храната (растителна
храна и животинска храна)?
2. Кои храни са богати на въглехидрати, кои – на
белтъци и кои – на мазнини?
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3. За какво е необходима на човешкия организъм
всяка от трите групи хранителни вещества?
4. Защо всеки човек трябва да приема разнообразна
храна?
Когато обсъждате значението на витамините,
можете да отбележите следното: витамините не са
хапчета, от които получаваме енергия. Витамините не
заменят храната. Не може да спрем да се храним, да
гълтаме хапчета витамини и да очакваме добро здраве.
Най-здравословно е, когато организмът сам си набавя
витамини от пресните плодове и зеленчуци и от другите
натурални храни.
Използвайте таблиците от с. 129 на учебника, за
да дадете примери за витамини и минерали. Отбележете от кои храни си ги набавяме и за какво служат
те. Рахитът е болест на костите, от която боледуват
предимно кърмачетата и малките деца при недостиг
на витамин D.
Обърнете специално внимание на значението на
водата за човешкия организъм. Обяснете защо всеки
човек трябва редовно да приема достатъчно количество
чиста вода.
Въпроси и задачи
зад  При недостиг на йод се развива болестта гуша
разрастване на щитовидната жлеза Гушата на болния се
уголемява което може да предизвика притискане на трахеята
и хранопровода
При недостиг на калций се развиват болести на костите
рахит – меки и изкривени кости остеопороза – костите
постепенно изтъняват стават по-леки и по-крехки
Недостигът на желязо предизвиква анемия Анемията е
болест на кръвта Кръвта на болния от анемия не може да
пренася достатъчно кислород намалява съдържанието на
хемоглобин
зад  Витамин  се образува в кожата на човека под
въздействието на слънчевите лъчи След това той се разнася
из целия организъм
Допълнителна информация за някои минерали и от
кои храни си ги набавяме
Магнезий: соево брашно, овесени ядки, царевица, боб,
ядки (бадеми, орехи, фъстъци), спанак, сусам
Фосфор: мляко, сирене, месо, жълтък, риба, ядки, бобови растения, соево брашно, овесени ядки, грах, царевица
Калий: стафиди, банани, шунка, гъби, телешко, картофи, домати, репички, зеле, какао, сушени сливи, смокини,
портокали, грейпфрут, кайсии
Натрий: готварска сол, сода за хляб, телешко, свинско,
шунка, колбаси, сирена, маслини, масло, сушена риба
Цинк: телешко, пилешко, риба, боб

Храносмилателна система и храносмилане
при човека
Методически бележки
1. Хранителни молекули. Скорбялата има молекула, съставена от голям брой глюкозни остатъци (от
200 до няколко хиляди). Основната структурна единица
на белтъците са аминокиселините. Белтъците на всички
организми – от бактериите до човека – съдържат един
и същ набор от 20 аминокиселини. Във всеки белтък
аминокиселините са подредени по уникален начин,
който е генетично (наследствено) определен. В урока са показани в опростен вид части от молекули на
скорбяла и белтък. Аминокиселините са представени
като топчета с различен цвят. Така се създава нагледна представа за това, че хранителните вещества имат
големи и сложни молекули.
2. Храносмилателни сокове. Храносмилателните
сокове са секрети, отделени от жлези. В устната кухина
и около нея има слюнчени жлези, които отделят първия
храносмилателен сок – слюнка. Стомашният смилателен сок се отделя от стомашни жлези, разпръснати по
лигавицата на стомашната стена. В началото на тънкото черво (в дванадесетопръстника) се изливат смилателните сокове от задстомашната жлеза (панкреас) и
от черния дроб. По цялата дължина на тънкото черво са
разположени малки жлези, отделящи чревен смилателен
сок. Повечето храносмилателни сокове съдържат ензими – белтъци, с чието участие се извършва химичното
смилане на храната. В урока понятията жлези и ензими
не се въвеждат. Вниманието се насочва към основните
органи на храносмилателната система и тяхната роля
при смилането на храната.
Провеждане на урока
Рисунката до заглавието на урока представя хра
носмилателната система като лабиринт, по който хапката пътешественик трябва да премине. Пътешественикът
се намира пред устата – вход на лабиринта. Правилно
ли е ориентирана картата? Нека учениците да назоват
във вярната последователност всички органи, през които
трябва да премине храната. Като следвате изложението от учебника, разкажете как всеки орган участва в
храносмилането. Работете активно със схемите. Те
дават възможност не само по-нагледно да се представят
органите на храносмилателната система, но и да се развива умението на учениците да извличат информация.
В учебника е отбелязана само функцията на гълтача
(фаринкс) като орган на храносмилателната система.
Можете да добавите, че в него се пресичат и разделят
пътищата на храната и на въздуха, който дишаме. Храната се насочва към хранопровода, а въздухът – към
гръкляна и оттам в дихателната тръба.

Големите хранителни молекули почти не се разтварят във вода. Те не могат да преминават в кръвта.
Затова трябва предварително да се раздробят на по-малки. Използвайте схемите, за да покажете на качествено
равнище какви молекули се получават при смилането на
скорбялата и белтъците.
Обърнете по-голямо внимание на процесите в тънкото черво. Обяснете схемите, показващи всмукването
на хранителни молекули от власинките на тънкото
черво. Тези схеми спомагат за развиване на абстрактното мислене на децата и възприемането на модели.
Можете да използвате парче мъхест плат (например
плюш или кадифе), за да илюстрирате колко тънки и
гъсто разположени една до друга са чревните власинки. Дясната схема на с. 131 показва в силно уголемен
вид трите чревни власинки, които са оградени с кръг
на схемата отляво. Хранителните молекули, представени като малки цветни топчета, се намират вътре в
червото. Те се всмукват през стените на власинките и
попадат в кръвта, която тече по мрежата от капиляри,
преминаваща през всяка власинка.
На схемата на с. 130 от учебника тънкото черво
е представено опростено, за да се проследи по-лесно
пътят на храната през него. За да се получи по-реалистична представа за външния вид на тънкото черво, към
зад. 7 е дадена втора схема, която представя тънкото
черво анатомично по-точно.
Когато разглеждате пътя на несмляната храна през
дебелото черво, отбележете само неговите две основни
функции: 1. всмукване на водата (заедно с разтворени
в нея минерали и витамини) от хранителните остатъци
и насочването Ӱ към кръвообращението; 2. образуване
и изхвърляне на изпражненията. За да подчертаете
важността на отделянето на водата, дайте примера
с болестта холера. Организмът на болния от холера
се обезводнява, защото дебелото черво не успява да
отдели водата от хранителните остатъци. В следващия
урок се засяга ролята на живеещите в дебелото черво
бактерии за доразграждане на хранителните остатъци
и образуване на изпражнения.
Въпроси и задачи
зад 7 При обсъждането на участието на тънкото черво в
храносмилането може да се отбележат и движенията, които то
извършва. Тези движения са резултат от добре координирано
свиване и отпускане на чревните мускули. Чрез движенията
на червото се постигат два основни резултата: 1. бавно придвижване на хранителната каша от стомаха към дебелото черво;
2. смесване на храната с храносмилателните сокове.
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Хранене и здраве
Методически бележки
1. Здравословно хранене. Въглехидратите са
основният източник на енергия. Според диетолозите
около 55 % от енергийната стойност на храната трябва
да се осигурява от въглехидратите. Приемът на обикновена захар обаче се ограничава до 10 % от общата
енергийна стойност на храната.
Белтъците трябва да осигуряват от 10 до 20 % от
общата енергийна стойност. Продължителният недостиг на белтъци намалява защитните сили на организма,
умствената и физическата работоспособност. При децата се забавят растежът и развитието. Прехранването
с белтъци затруднява храносмилането. В червата се
усилват процесите на гниене и се натрупват отровни
вещества.
Мазнините са задължителна част от храната. Наймалко 15 % от дневната нужда от енергия е необходимо
да се осигури от мазнините. При по-малък прием на
мазнини храненето става непълноценно – например
организмът се лишава от някои мастноразтворими витамини. Когато обаче мазнините надхвърлят 30 % от
дневната енергийна нужда, възниква сериозна опасност
от болести на сърдечно-съдовата система и от затлъстяване. При голяма консумация на мазнини нараства
рискът от някои ракови заболявания (например на
дебелото черво).
2. Хранителни отравяния. В хранителните продукти се развиват много бактерии. Някои бактерии
отделят вредни за човека вещества, които предизвикват
хранителни отравяния. Например салмонелата е бързо размножаваща се бактерия, която най-често заразява
яйцата и пилешкото месо и предизвиква стомашночревно разстройство. За да се предпазим от хранителни
отравяния, трябва: 1. Да съхраняваме нетрайните хранителни продукти при ниски температури, при които
бактериите не се размножават, а част от тях умират.
2. Да подлагаме продуктите на топлинна обработка,
която убива бактериите.
Провеждане на урока
Темата е важна за здравното образование на децата.
По-голямата част от урока може да протече като беседа
и дискусия по въпросите на личната хигиена и начина
на хранене на всеки ученик.
Обърнете внимание на процесите в дебелото черво,
които се извършват под действието на бактерии. Когато
се намират в дебелото черво, тези бактерии са безвредни
за човека. Те обаче се изхвърлят заедно с изпражненията
и стават опасни, ако отново попаднат в организма. За
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да не допусне това, всяко дете трябва да спазва добра
лична хигиена при посещение на тоалетната.
От 4. клас учениците знаят, че бактериите не се
размножават при ниска температура и умират при
висока температура. Използвайте тези знания, за да
аргументирате необходимостта от топлинна обработка
на повечето храни. Предупредете, че не трябва да се
ядат сурови яйца, дори когато са домашни, защото има
голяма опасност от заразяване с бактерии. Обяснете, че
топлинната обработка не само унищожава бактериите,
но и прави храната по-лесна за смилане и по-вкусна.
Обосновете необходимостта храната да се приема
по няколко пъти на ден в определено време. Учениците
да обсъдят даденото в урока примерно меню и да изкажат своите предпочитания. Какви храни харесват и
какви не харесват? Кои храни според тях са полезни?
Защо трябва да се избягва прекалената консумация на
захарни изделия? (Развалят се зъбите, има опасност от
затлъстяване.)
Въведете понятието фибри. Дайте примери за храни, богати на фибри. Обяснете как фибрите подпомагат
храносмилането.
Въпроси и задачи
зад  Задачата е за домашна работа В нея е представена класическата хранителна пирамида Тя има  равнища
На първото равнище основа на пирамидата са зърнените
храни Те трябва да се консумират най-често от  до 
порции на ден На второто равнище са зеленчуците  – 
порции и плодовете  –  порции На третото равнище от
пирамидата са млечните продукти  –  порции и месото
 –  порции Храните от четвъртото равнище върха на
пирамидата трябва да се приемат най-рядко Порцията
включва определено количество храна една филия хляб
половин чаша варен ориз една средно голяма ябълка една
чаша зелена салата една чаша прясно мляко  g сирене
 g сготвено крехко месо са примери за порции от различни видове храни Подобно разделяне на дневната дажба
на порции от различни групи храни е условно То може да
служи само за ориентир при изготвяне на дневното меню
Примерни теми за проекти и дискусии
Моят здравословен хранителен режим. Ученикът
разработва примерен режим на хранене: начин на разпределение и приемане на храната през денонощието, брой на
приемите, интервали между тях, време на приема на храна,
поведение по време на хранене. Предлага конкретно меню
за всяко хранене (за един ден или за цяла седмица). В клас
се дискутират предложените режим и меню – наистина ли
са здравословни, ще получи ли организмът всички необходими вещества, няма ли опасност от прехранване или от
недохранване, ако следваме този режим.

Как дишаме
Методически бележки
Бели дробове. Белият дроб е чифтен орган. Всеки
бял дроб на възрастен човек (маса около 600 g) има
форма на разполовен конус. У новородените цветът му
е розов, а при израсналите – синкавочервен. Сърцето се
намира във вдлъбнатина в белите дробове, като тази на
левия дроб е по-дълбока и изрязва участък от предния
му ръб. Затова левият дроб е по-малък от десния. Дес
ният бял дроб е съставен от три дяла – горен, среден и
долен, а левият от два – горен и долен. Всеки бял дроб
е обвит в двупластна обвивка, наречена плевра. Външният пласт покрива гръдния кош, а вътрешният пласт
прилепва към белия дроб. Пространството между двата
пласта е затворено. В него има малко течност, която
улеснява движението на белия дроб при дишането.
Когато навлязат в белите дробове, бронхите се разклоняват на по-малки бронхи, а те – на още по-малки
клончета, наречени бронхиоли. Бронхиолите завършват с тънкостенни белодробни мехурчета – алвеоли.
Устройството на белите дробове не се разглежда
подробно в урока. Вниманието се насочва към найважните функции на дихателните органи и към механизма на дихателните движения, без да се навлиза в
анатомични подробности.
Провеждане на урока
Започнете урока с беседа за дишането. Чрез подходящи въпроси припомнете най-важното, което е
изучено досега за този изключително важен жизнен
процес. При покой човек вдишва около 7 L въздух за
една минута. За един ден човек диша около 23 000 пъти,
а на възраст 70 години той вече е направил около 600
милиона вдишвания.
При физическа активност количеството на вдишания въздух нараства. Можете да демонстрирате това
с опита, описан в учебника (изкачване и слизане от
трупче) или с друг подходящ опит – например клякане
и изправяне. При физическото натоварване дишането
става по-често и по-дълбоко – през белите дробове
преминава повече въздух.
Използвайте схемата от учебника, за да опишете
разположението и основните функции на дихателните
органи. Отделете специално внимание на алвеолите.
Подчертайте колко много са те и колко е голяма общата им повърхност. Учениците да обяснят защо това
е важно за дишането. Вдишаният въздух е в контакт с
голяма повърхност и повече кислород може да премине
чрез дифузия през нея (вж. с. 121).
С помощта на схемите от с. 135 опишете диха-

телните движения. Подобно на помпа гръдният кош
и диафрагмата увеличават обема на белите дробове
при вдишване и те засмукват въздух (алвеолите се
разширяват и се запълват с въздух). При издишване
става обратното. Гръдният кош и диафрагмата свиват
белите дробове и те изхвърлят навън въздуха.
Всеки ученик самостоятелно да изпълни зад. 6 от
учебника и да проследи движението на своя гръден
кош при вдишване и при издишване.
При едно обикновено спокойно вдишване в белите
дробове на възрастен човек навлиза около  L дихателен
въздух При максимално дълбоко вдишване навлиза още
около  L допълнителен въздух При издишване човек
може освен вдишания въздух волево да изкара още около
 L резервен въздух Сборът от дихателния допълнителния
и резервния въздух определя т нар жизнена вместимост
на белите дробове Това е максималният обем въздух който
човек може да издиша Жизнената вместимост на белите
дробове на възрастен човек е средно от  L до  L Тя
зависи от пола възрастта височината гръдната обиколка
физическата подготовка и от други фактори

Използвайте таблицата от учебника, за да опишете
разликата в състава на вдишания свеж въздух и издишания въздух. По математика учениците вече са изучили
процентите. Използвайте тези знания, за да представите
съставните части на въздуха в проценти. Можете да
начертаете на дъската диаграми за състава на въздуха,
подобни на онази от с. 61 (зад. 12) от учебната тетрадка. Припомнете (или демонстрирайте отново) опита с
бистра варна вода, който доказва, че издишаният въздух
съдържа въглероден диоксид: под действие на въглеродния диоксид бистрата варна вода помътнява.
С огледалце учениците да проверят опитно, че
издишаният въздух е влажен. Когато поставят огледалцето пред устата си и издишат, неговата повърхност
се замъглява, защото върху нея кондензират част от
водните пари, съдържащи се в издишания въздух, и
образуват дребни капчици вода.
Въпроси и задачи
зад 7 При измерването на гръдната обиколка сантиметърът минава отзад под долния ъгъл на лопатките, а
отпред – под гръдните зърна при мъжете (при жените – под
гърдите). Мускулатурата не трябва да бъде напрегната. При
максималното вдишване раменете не трябва да се повдигат,
а при максималното издишване те не трябва да се свалят
и накланят напред. Разликата в обиколките на гръдния кош
при вдишване и издишване характеризира движението на
гръдния кош. Обикновено при момчетата тази разлика е поголяма, отколкото при момичетата.

47

Газова обмяна
Методически бележки
Състав на кръвта. Кръвта е около 7 – 8 % от
общата маса на човешкото тяло. Четирите основни
съставни части на кръвта са: кръвна плазма, червени
кръвни клетки, бели кръвни клетки и кръвни плочици.
Кръвната плазма е жълтеникава прозрачна течност,
която е около 55 % от обема на кръвта. Тя съдържа
около 95 % вода. Освен това в плазмата има белтъци
(досега в нея са открити около 500 белтъка), глюкоза,
мазнини, витамини, минерали и отпадъчни продукти.
Най-голямо значение има съдържанието на глюкоза в
кръвната плазма (т. нар. кръвна захар). То трябва да е
в определени граници. Излизането извън тези граници
е болестно състояние.
Червените кръвни клетки (еритроцити) заемат
40 – 50 % от общия обем на кръвта. В 1 mL кръв има
около 5 млн. червени кръвни клетки. Хемоглобинът
е 95 % от масата на червената кръвна клетка. В една
червена кръвна клетка има около 270 млн. молекули
хемоглобин. Той е белтък с червен цвят, съдържащ
желязо. Основната функция на хемоглобина е да пренася кислород. Всяка молекула хемоглобин свързва по
4 молекули кислород. Червените кръвни клетки живеят
около 120 дни, след което се разрушават. Те се заменят
от нови клетки, произведени от костния мозък. Болните
от анемия имат недостиг на червени кръвни клетки.
В урока съставът на кръвта се разглежда накратко,
като акцентът се поставя върху ролята на червените
кръвни клетки и на кръвната плазма при газовата
обмяна. Другите две съставни части на кръвта (бели
кръвни клетки и кръвни плочици) са споменати само
за пълнота.
Провеждане на урока
В този урок се разширява и задълбочава вече изученото за газовата обмяна при животните и човека и за
ролята на кръвта при тази обмяна. Затова урокът започва
с кратко запознаване на учениците със състава на кръвта.
Като използват илюстрациите от учебника, учениците да
опишат формата на червените кръвни клетки. На илюстрациите се вижда добре, че червените кръвни клетки
са вдлъбнати от едната си страна. Обяснете, че те са
вдлъбнати по същия начин и от другата си страна. Тези
вдлъбнатини осигуряват по-голяма повърхност на клетките и по-добър контакт с кислорода. Червените кръвни
клетки от илюстрациите са уголемени над 3000 пъти. В
действителност клетките са много малки. Диаметърът на
една червена кръвна клетка е само 0,007 mm.
Въведете понятието хемоглобин. Използвайте схе-
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мата на с. 136, за да покажете нагледно как молекулите
на хемоглобина свързват и освобождават кислорода.
Можете да отбележите, че схемата е опростена. В
действителност молекулите на хемоглобина са много поголеми и по-сложни от молекулите на кислорода. Кръв,
богата на кислород, има аленочервен цвят, който е поярък при голямо насищане на хемоглобина с кислород.
Бедната на кислород кръв е виненочервена.
Използвайте схемите на с. 137 от учебника, за да
проследите газовата обмяна в белите дробове и в тъканите. Учениците могат да работят сами със схемите и да
ги обяснят. На тях молекулите на кислорода са представени като червени топчета, а молекулите на въглеродния
диоксид – като сини топчета. На схемите не са показани
посоките, в които тече кръвта по капилярите. Учениците
сами могат да ги определят, като сравнят изобразените
червени кръвни клетки – кои от тях вече са получили
(или отдали) кислород.
Подчертайте още веднъж значението на процеса дифузия при газовата обмяна. Отбележете двата фактора,
които улесняват дифузията: 1. голямата повърхност на
алвеолите; 2. тънките стени на алвеолите и капилярите.
Клетките получават кислород и хранителни вещества и отдават ненужния въглероден диоксид чрез дифузия. Можете да
използвате тази опростена схема, за да онагледите дифузията
на вещества през клетъчната мембрана. Стрелките показват
посоката, в която се пренасят молекули при дифузията: от
местата, където те са много, към местата с по-малко молекули от същия вид.
кислород

хранителни вещества

клетъчна мембрана
въглероден диоксид

Въпроси и задачи
Зад 7 75 %.
Зад. 8. Жизнената вместимост на белите дробове
нараства при децата заедно с нарастването на гръдния
кош и обема на белите дробове. При 5 – 6 годишните
деца тя е 700 – 800 mL, при 11 – 12 годишните тя е около
1900 – 2000 mL и достига максималната си стойност на
възраст 18 – 25 години. Жизнената вместимост зависи от
физическото развитие и тренировката на децата. Най-големи
стойности са измерени при гребци и плувци (над 6000 mL).

Дишане и здраве
Методически бележки
„Няма нищо по-лесно от това да спрете цигарите. Аз самият вече съм го правил повече от 100 пъти.“
Тази мисъл на американския писател хуморист Марк
Твен може би най-добре илюстрира горчивата истина за
отказването от цигарите – това не е никак лесно, защото
никотинът е наркотик, който води до зависимост. Капка
никотин убива кон. Човекът не е кон, затова смъртоносната доза за него е само 60 mg. От дима на една цигара
пушачът получава 1 – 2 mg никотин. Никотинът бързо
попада в кръвта и достига до мозъка, благодарение на
което пушачът получава желания ефект. Никотинът
също така бързо се отделя от организма и за поддържане
на неговото съдържание трябва често да се приемат нови
дози (да се пуши). Никотинът е вреден за здравето. Още
по-вредни са катранът и въглеродният оксид. Катранът
от тютюневия дим е сложна смес от стотици вещества,
някои от които са отровни, а други причиняват ракови
заболявания.
Повечето пушачи определят тютюна като вреден и
опасен за тяхното здраве, но далеч не всички успяват
да преодолеят никотиновата зависимост. България е на
едно от челните места в света по процента на пушачите.
Според едно проучване, направено през 2005 година
в 48 държави, българските деца се нареждат на първо
място в света по тютюнопушене: 48 % от 16-годишните
деца в България пушат. Много от тях са запалили първата си цигара, преди да навършат 13-годишна възраст.
Както е известно, често учениците посягат към първата цигара, водени от естественото детско любопитство. Немалка роля играе подражанието и желанието
да покажат, че вече са пораснали. Учителят трябва да
бъде много внимателен и деликатен при изясняване на
вредното влияние на цигарите. Аргументите трябва да
са убедителни и конкретни, така поднесени, че всеки
ученик да ги възприеме като отнасящи се лично до него
и до неговото собствено здраве. Перефразирайки Марк
Твен, можем да кажем: Най-лесният начин да откажа
цигарите е никога да не ги започвам.

унищожава ресничките, които покриват дихателните
пътища. Така бактериите и вредните вещества достигат
лесно до белите дробове и ги замърсяват. Използвайте
изображенията на здрави бели дробове и бели дробове
на пушач, за да провокирате дискусия за вредата от
тютюнопушенето. Посочете, че вредно за здравето е
и т. нар. пасивно тютюнопушене: хората, намиращи
се в помещения, където често се пуши, дишат задимения въздух и са подложени на подобни рискове,
както активните пушачи. (Според едно международно
изследване 72 % от българските деца са подложени
на пасивно тютюнопушене.) Децата сами да направят
извода, че за здравето е важно човек да не пуши и да
не стои в помещения, в които други пушат.
Съобщете, че тютюневият дим съдържа въглероден оксид. Учениците да си припомнят, че този
газ е отровен (вж. с. 82 от учебника). Обяснете защо
въглеродният оксид затруднява пренасянето на кислород от кръвта (свързва се с хемоглобина). Създайте
проблемна ситуация: по време на бягане на 800 метра
лекоатлет трябва да снабдява обилно мускулите си
с кислород, за да се отделя необходимата за тяхната
работа енергия. Ще постигне ли този спортист високи
резултати в бягането, ако е пушач?
Обяснете, че част от клетките се делят. Това е нормален процес, благодарение на който старите клетки
се заменят с нови. Използвайте схемите на с. 139 и
обяснете накратко какво представляват и как възникват
туморите. Подчертайте връзката между тютюнопушенето и раковите заболявания на белите дробове и на
дихателните пътища. Поставете зад. 7 от учебника. Тя
развива умението на учениците да извличат информация
от графика. От нея следват два важни извода: 1. опасността от рак на белите дробове при пушачите е голяма;
2. трябва да минат много години (около 10) след отказване на цигарите, за да намалее силно тази опасност и
да стане приблизително същата, както при непушачите.
В края на урока учениците да изброят правила за
здравословен живот и грижи за дихателната система.

Провеждане на урока
С уводна беседа актуализирайте знанията на учениците за замърсителите на въздуха. Обяснете, че
мръсният въздух причинява болести на дихателната
система. Използвайте схемата на с. 138, за да проследите как дихателните пътища пречистват въздуха,
преди той да попадне в белите дробове. След това съсредоточете вниманието върху вредата от тютюнопушенето. Обяснете, че тютюневият дим поврежда и дори

Въпроси и задачи
зад 3 Бронхитът (лат. bronchitis, от бронх + -itis – възпаление) е заболяване на дихателната система, при което
възпалителният процес обхваща бронхите. Бронхитът бива
остър и хроничен. Причина за острия бронхит най-често е вирусна или бактериална инфекция. Хроничният бронхит може
да се развие като усложнение след прекаран остър бронхит
или като резултат от продължително действие на дразнещи
дихателните пътища фактори (например прахови частици).
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Отделяне при човека
Методически бележки
Черен дроб. Черният дроб е най-големият вътрешен
орган на човека (маса около 1500 g). Разположен е в
дясната горна област на корема, под белия дроб. Той
изпълнява над 400 жизненоважни функции. Поради това
многообразие от функции често разглеждат черния дроб
като „част“ от храносмилателната, отделителната или
кръвоносната системи. Някои от най-важните функции
на черния дроб са:
• произвежда урея. При разграждането на белтъците
в клетките се получава амоняк – съединение на азота,
което е силна отрова за организма и трябва да се неутрализира. Тази задача се изпълнява от черния дроб. Кръвта
доставя амоняка в черния дроб. Там протичат химични
реакции, при които амонякът се свързва с въглероден
диоксид и се получава урея. Уреята е отпадъчен азотен
продукт, който не е толкова опасен за организма както
амоняка. От черния дроб уреята попада в кръвта и се
отделя в урината от бъбреците;
• отделя жлъчен сок (вж. схемата), който спомага
за смилането на мазнините;
черен дроб

жлъчен
мехур
общ жлъчен
канал

• разгражда и обезврежда някои опасни вещества
от кръвта (например алкохол).
Провеждане на урока
Започнете урока с уводна беседа, за да актуализирате изученото за жизнения процес отделяне. Учениците
да изброят непотребни вещества, които се получават
в клетките и трябва да се изхвърлят извън организма.
Припомнете ролята на кръвта при този процес. Въведете понятието урея. Отбележете, че една от основните
задачи на отделителната система на човека е да изчисти
кръвта от урея.
Попитайте кой е основният отделителен орган на
човека. Използвайте схемата на с. 140, за да обясните
къде са разположени бъбреците и останалите органи от
отделителната система на човека. Въведете понятието
таз, като част от скелета на човека. Посочете къде се
намира тазът и къде е разположен пикочният мехур.
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Опишете формата и съставните части на бъбрека.
Обърнете внимание на богатото му кръвоснабдяване.
По-подробното разглеждане на процесите в бъбрека е изведено в учебника като допълнителен учебен
материал. По преценка на учителя може да се разгледа
принципа на действие на нефроните. Схемата е максимално опростена. Съсредоточете вниманието върху
двата основни процеса, които протичат в нефроните:
филтруване и обратно всмукване. Направете вътрешнопредметна връзка с изученото за филтруването като
метод за разделяне на смеси. За да обясните защо е
необходим вторият процес – обратното всмукване,
можете да създадете проблемна ситуация: Освен урея,
филтратът съдържа много вода, глюкоза, минерали и
други полезни за организма вещества. Какво би станало,
ако тези полезни вещества се изхвърлят от организма?
Отбележете какъв е съставът на урината.
Урината съдържа вода урея готварска
соли малки количества от други веществасулфати
фосфати калий пикочна киселина амоняки др

Използвайте примерите от учебника, за да обясните
още една важна функция на бъбреците – поддържане на
необходимия водно-солев баланс в организма.
Обяснете, че белите дробове и кожата не са част от
отделителната система. Те обаче са органи, които също
имат отделителни функции. Учениците да посочат какви
газове се отделят в белите дробове. Да си припомнят как
чрез изпарение на потта се охлажда човешкото тяло. Допълнете, че чрез отделяне на пот организмът решава още
една задача – отделя непотребни вещества. Направете
връзка с личната хигиена на децата: потта не се изпарява
напълно. Изпарява се само водата от нея. Останалите
вещества остават полепнали по кожата. Затова в горещо
време, когато човек се поти обилно, трябва по-често да
се мие и къпе, за да поддържа тялото си чисто.
Можете да допълните, че черният дроб е важен орган
на човешкото тяло, който изпълнява много задачи. Една
от тях е да превръща отровните продукти от разграждането на белтъците в урея. Така той също участва в
отделянето на непотребните вещества.
Въпроси и задачи
зад 4 а  ° б  пъти в При високи температури
тялото се освобождава от излишната топлина чрез изпаряване
на повече пот Потта е съставена главно от вода Затова при
изпотяване организмът губи много вода За да не се обезводни
той намалява отделянето на урина При ниски температури
тялото бързо се охлажда и организмът се стреми да забави
отдаването на топлина Затова почти не отделя пот а всичката
излишна вода се отделя чрез урината

Отделяне и здраве
Методически бележки
Нарушаване работата на бъбреците. Бъбреците
са много чувствителни към веществата, които навлизат в тях – алкохол, лекарства, соли и др. Това често е
причина за различни възпаления, а в някои случаи – за
образуване на камъни в бъбреците. Затова се препоръчва балансирано хранене и често пиене на чиста вода.
Нарушаването на работата на бъбреците предизвиква
промяна в състава на вътрешната течна среда на организма, а това води след себе си до нарушения в обмяната на
веществата и нормалното функциониране на органите.
При повреждане на бъбречните филтри (кълбата
от капиляри и обвиващите ги капсули в нефроните) в
урината попадат белтъци и други елементи на кръвта.
Така урината помътнява. При повреждането на тръбичките на нефроните се нарушава обратното всмукване и
полезните вещества се изхвърлят в големи количества
чрез урината.
Задържането на филтруването води до подувания.
Тъй като през бъбреците преминава многократно цялата
кръв на организма, то вредните вещества, даже и да са в
малки количества в кръвта, действат на нефроните неблагориятно и могат да нарушат функциите им. Такива
са алкохолът, вещества от храната – например оцет,
горчица, прекомерно количество сол и др. В бъбреците
също могат да попаднат болестотворни микроорганизми
от развалени зъби, възпаления на сливиците и др.
При лоша лична хигиена бактерии проникнат и през
отвора на пикочния канал. Те могат да предизвикат
цистит – възпаление на лигавицата на покочния мехур.
Цистит може да възникне и вследствие на простуда.
Характерни симптоми са парене и желание за често
уриниране. При по-силни възпаления бактерии проникнат през пикочния мехур към пикочопроводите и
бъбреците. Те предизвикват различни заболявания на
бъбреците.
Провеждане на урока
Започнете урока с беседа за значението на отделителната система за организма. Създайте проблемна
ситуация: Какво ще стане, ако натрупаните в кръвта
непотребни вещества не се изхвърлят навреме? Подчертайте колко важна е работата на бъбреците. Обяснете,
като следвате текста от учебника, защо бактериите,
обитаващи дебелото черво, са опасни за пикочните
пътища. Обърнете специално внимание на личната хигиена, която всеки ученик трябва да спазва. Избройте
характерни оплаквания при бактериални инфекции
на отделителната система. Използвайте случая, за да

подчертаете още веднъж рисковете при самолечение.
Учениците трябва да споделят с родителите и учителите появата на болки и други признаци за заболяване
и своевременно да търсят помощта на личния лекар.
Разгледайте посочените в урока правила за предпазване на отделителната система от бактерии. Обсъдете ги
с учениците и направете списък на дъската.
Опишете, като използвате схемата на с. 143 от
учебника, какво са камъните в бъбреците. Обяснете,
че камъчета и песъчинки могат да одраскат стените на
пикочопроводите и пикочния канал, когато се изхвърлят
през тях от бъбреците. Това причинява остри болки и
поява на кръв в урината.
Въпроси и задачи
зад 8 Заболяването е разпространено по-често при
жените. Предпоставки за цистит са лоша хигиена, простуда,
задържане на урина в пикочния мехур, прием на твърде малко вода, запек и други. Един от причинителите на цистит е
бактерията Ешерихия коли. Когато попадне в отделителната
система, тя се размножава бързо и причинява възпаление
на пикочния мехур (цистит). При заболяване от цистит
трябва да се пие обилно вода и затоплени напитки (чай),
да не се приемат солени и люти храни. Прилага се също
лечение с антибиотици, предписано от лекар.
зад 9 Национални проучвания на храненето показват,
че в България консумацията на сол е повече от два пъти
по-висока от горната граница за безопасен прием, определена на 5 g дневно. Това ни нарежда на едно от първите
места в света по консумация на сол. Някои българи имат
вредния навик да солят готовата храната, даже преди да
са я опитали.
Прекомерната употреба на сол е сериозен риск за
здравето. Един от признаците е засилената жажда. Солта
нарушава водния баланс в клетките: водата се изтласква
от клетките към кръвта. Мозъкът разбира, че клетките имат
нужда от вода и резултатът е прекомерната жажда. Излишната сол предизвиква натрупване на резервни течности в
организма и подуване на ръцете, краката и лицето. При
висок прием на сол бъбреците не успяват да изхвърлят чрез
урината излишната сол, вследствие на което съдържанието
є в кръвта се увеличава. Организмът реагира, като увеличава количеството на кръвта. Това затруднява работата
на сърцето и води до повишаване на кръвното налягане.
Високото кръвно налягане има много сериозни последствия
за здравето и може да доведе до различни сърдечно-съдови
заболявания и нарушения във функциите на бъбреците.
Повечето хора не забелязват разликата, ако в храната
има 25% по-малко сол, така че намаляването на консумацията на сол може да протече постепенно и неусетно. Това,
което днес ни се струва нормално солено, след известно
време ще усещаме като пресолено.
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Примерни тестове за контрол и оценка
Тест1 (Входно равнище – вариант 1)
1. Книгата е:
а) вещество
б) тяло
в) организъм

9. В кой ред са изброени жизнени процеси?
а) горене, изпарение, топене
б) хранене, дишане, размножаване
в) зрение, слух, обоняние

2. За какво се отнася следното описание:
„Няма собствена форма. Няма собствен обем, а
запълва целия предоставен му обем.“
а) за твърдо тяло
б) за течност
в) за газ

10. Слънцето е:
а) най-голямата звезда
б) най-близката до нас звезда
в) най-големият естествен спътник на Земята

3. Кой газ поддържа горенето и е необходим за
дишането?
а) кислород
б) въглероден диоксид
в) водни пари
4. Кои от изброените вещества са най-добри
проводници на топлина?
а) металите
б) стъклото
в) пластмасите
5. Градус Целзий (например 20 оC) е единица за:
а) маса
б) ъгъл
в) температура
6. Замърсители на въздуха са:
а) камионите
б) велосипедите
в) платноходките

11. Колко градуса Целзий
е температурата, която измерва
този термометър?

Отговор: ____________________
12. Графиката показва как се изменя
температурата на въздуха в един
септемврийски ден.
а) Определете температурата в 8 часа.
б) В колко часа е било най-топло?

7. Доближавате магнит до три топчета,
направени от различни вещества. Кое топче
ще се привлече от магнита?
а) стъкленото
б) медното
в) желязното
8. На какво се дължи смяната на деня и нощта?
а) на движението на Слънцето около Земята
б) на въртенето на Земята около нейната ос
в) на обикалянето на Земята около Слънцето

Отговор:
а) ____________________________
б) ____________________________
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Тест 2(Входно равнище – вариант 2)
1. Въглехидратите са:
а) вещества
б) тела
в) организми

10. В кой ред са изброени CAMO бозайници?
а) мечка, пингвин, крокодил
б) вълк, прилеп, акула
в) заек, мишка, делфин

2. За какво се отнася следното описание: „Има
собствен обем, но няма собствена форма.“
а) за твърдо тяло
б) за течност
в) за газ

11. На везните са претеглени четири еднакви
топчета. Колко грама е масата на едно топче?
1 кg

3. При дишането организмите отделят:
а) кислород
б) въглероден диоксид
в) природен газ
4. Кое от изброените вещества е
топлоизолатор?
а) алуминий
б) желязо
в) дърво
5. В килограми са измерва:
а) само масата на телата
б) само обемът на телата
в) както обемът, така и масата на телата
6. С термометър измерваме:
а) енергията и температурата
б) само енергията
в) само температурата

Решение: ____________________________
____________________________________
12. Графиката показва как се изменя
температурата на въздуха в един
септемврийски ден.
а) Опишете как се изменя температурата.
Използвайте думите нараства, намалява.
б) Колко градуса Целзий е била температурата
в 10 часа?

7. Замърсители на морската вода са:
а) петната разлят нефт
б) водните организми
в) кислородът и морската сол
8. Когато се изпарява, водата:
а) изчезва
б) превръща се в друго вещество
в) преминава в газообразно състояние
9. Една година е времето, за което:
а) Земята се завърта около своята ос
б) Земята прави една обиколка около Слънцето
в) Слънцето прави 365 обиколки около Земята

Отговор:
а) __________________________________
____________________________________
____________________________________
б) __________________________________
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Тест 3(Физични явления – вариант 1)
1. Колко литра минерална вода се съдържа
в 12 пълни малки бутилки, ако вместимостта
на една бутилка е 500 mL?
a) 60 L б) 12 L в) 6 L г) 3 L
2. Схемата показва модел на веществото вода.
Кое състояние на водата изобразява моделът?
а) лед
б) течна вода
в) водни пари
г) и трите

3. Кислородът преминава от въздуха във
водата чрез:
а) дифузия
б) втечняване
в) изпарение
г) топлопроводност
4. При коя от изброените температури
молекулите на въздуха се движат най-бързо?
а) 25 °C б) 0 °C в) –25 °C г) –30 °C
5. Между две тела се извършва топлообмен.
Тялото, което отдава топлина, трябва да има:
а) по-голяма маса от другото тяло
б) по-висока температура
в) по-голяма топлинна енергия
г) по-голям обем
6. Най-малко е температурното разширение на:
а) газовете б) течностите в) твърдите тела
г) за всички вещества е еднакво
7. Стрелката на фигурата показва посоката, в
която по пръчката се пренася:
а) вещество
б) температура
в) пламък
г) топлина

8. Ние виждаме на нощното небе планетите
Венера и Марс, защото те:
а) подобно на звездите излъчват светлина
б) отразяват слънчевата светлина
в) отразяват светлината на звездите
г) поглъщат слънчевата светлина
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9. В събота Луната е във фаза първа четвърт.
След една седмица ще имаме:
а) новолуние
б) последна четвърт
в) пълнолуние
г) отново първа четвърт
10. Кои планети могат да застанат между
Земята и Слънцето?
а) само Меркурий
б) Меркурий и Марс
в) Марс и Юпитер
г) Меркурий и Венера
11. Избройте две неща, от които зависи
големината на гравитационната сила, с която
Слънцето привлича една планета.
Отговор:
1. ___________________________________
2.___________________________________
12. Таблицата съдържа данни за планетите от
земната група.
а) Коя е втората по големина планета от тази
група?
б) На какво най-малко разстояние могат да се
доближат една до друга планетите Венера и
Марс?
Планета

Диаметър
(km)

Разстояние
до Слънцето
(млн. km)





Венера





Земя

 



Марс





Меркурий

Решение:
а) ___________________________________
б) ___________________________________
_____________________________________

Тест 4(Физични явления – вариант 2)
1. В кой ред са изброени само вещества,
които при стайна температура се намират в
газообразно състояние?
а) желязо, кислород, природен газ
б) въглероден диоксид, кислород, природен газ
в) кислород, природен газ, захар
г) въглероден диоксид, желязо, спирт
2. Трябва да налеете 2 L вода в бутилки от
250 mL. Колко бутилки са ви необходими?
a) 2 б) 4
в) 8
г) 80
3. Коя от изброените температури е най-висока?
а) 5 °C б) 0 °C в) –25 °C г) –250 °C
4. Кой процес е показан на модела от схемата?

а) топене на леда
б) конвекция
в) изпарение на водата
г) замръзване на водата
5. Кое явление демонстрира този опит?

7. Когато се потим и потта се изпарява,
нашето тяло:
а) се охлажда
б) се нагрява
в) нито се нагрява, нито се охлажда
г) се охлажда, ако се движим, и се нагрява, ако
сме в покой
1
8. Кой от лъчите показва
Б
2
правилно пътя на светлината
3
във въздуха от точка А до
точка Б?
4
а) лъч 1 б) лъч 2
в) лъч 3 г) лъч 4
А
9. Слънцето е звезда от:
а) съзвездието Орион
б) галактиката Млечен път
в) съзвездието Малка мечка
г) съзвездието Млечен път
10. Атмосферата на коя от изброените
планети е съставена главно от газовете
водород и хелий?
а) Меркурий б) Венера в) Марс г) Юпитер
11. В таблицата са дадени температурите на
топене на четири вещества.
а) Кое от тях се топи при най-ниска
температура?
б) Кои от тези вещества в горещ летен ден
(температура 35 °C) са в течно състояние?
Вещество
Галий
Живак
Бром
Фосфор

а) топлопроводност
б) топене
в) конвекция
г) дифузия
6. Между две тела се извършва топлообмен.
Тялото, което поглъща топлина, трябва да има:
а) по-малка маса от другото тяло
б) по-малък обем
в) по-малка топлинна енергия
г) по-ниска температура

Температура на топене
30 °C
–39 °C
–7 °C
44 °C

Отговори: а) __________________________
б) ___________________________________
12. Коя е основната причина температурата
на планетите газови гиганти да е по-ниска
от температурата на повърхността на
планетите от земната група?
Отговор: _____________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Тест 5(Вещества и техните свойства – вариант 1)

вода

6. В кой ред са изброени свойства, характерни
за всички газове, влизащи в състава на чистия
въздух?
а) не поддържат горенето
б) поддържат горенето
в) участват в дишането на организмите
г) нямат цвят, вкус и мирис
7. Най-буйно горене поддържа:
а) смес от кислород и азот
б) чистият азот
в) газообразният кислород
г) течният кислород
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8. Ако сравним състава на сухия и на влажния
въздух, ще установим, че влажният въздух
съдържа повече:
а) кислород
б) азот
в) въглероден диоксид г) водни пари
9. Ако човек спи в закрито помещение, в което
горят дърва в неизправна печка, има опасност
от отравяне със:
а) въглероден оксид
б) озон
в) въглероден диоксид г) хлор
10. При нагряване от температура 0 °C до 4 °C
водата:
а) се свива
б) става по-прозрачна
в) се разширява
г) става по-лека
11. Амониевата селитра е вещество, което
се използва като изкуствен тор в селското
стопанство. Графиката показва колко грама
амониева селитра може да се разтвори в 100 g
вода при различни температури.
а) Колко грама амониева селитра може да се
разтвори в 100 g вода при температура 50 °C?
б) Можем ли да разтворим 250 g амониева
селитра в 100 g вода при температура 20 °C?
Разтворена амониевата силитра, g

1. Свойствата ковкост и пластичност са
характерни за:
a) стъклата
б) пластмасите
в) дървото
г) металите
2. При разтварянето на захар във вода
молекулите на захарта:
а) изчезват
б) не се променят
в) се превръщат във водни молекули
г) се свързват с молекулите на водата и се
получават нови молекули
3. Сплавите са:
а) течни смеси
б) газови смеси
в) твърди смеси
г) водни разтвори
4. Чрез разтваряне във вода можем да разделим
смес от:
а) сол и захар
б) сол и пясък
в) пясък и тебешир
г) желязо и пясък
5. Разликата в кое свойство е използвана
за разделяне на смес от пясък и дървени
стърготини (вж. фигурата)?
а) в разтворимостта
б) в топлопроводността
в) в плътността
г) в твърдостта

400
300
200
100
0 10 20 30 40 50 60
Температура, °C

Решение:
а)___________________________________
б) ___________________________________
12. Избройте три метода за пречистване на
питейната вода от твърди частици и микроби.
Отговор: _____________________________
_____________________________________

Тест 6(Вещества и техните свойства – вариант 2)

желязо
олово

алуминий
желязо

а) олово, алуминий, желязо
б) желязо, олово, алуминий
в) алуминий, олово, желязо
г) олово, желязо, алуминий
2. Коя от изброените смеси съдържа малки
капки вода?
a) дим
б) мъгла
в) пяна
г) месинг
3. Кой от изброените материали е смес?
а) желязо
б) чугун
в) олово
г) алуминий
4. Чистият въздух е:
а) вид газ
б) разтвор
в) еднородна смес от газове
г) нееднородна смес от газове
5. Можем да отделим солта от морската вода
чрез:
а) изпарение на солта
б) филтруване
в) изпарение на водата г) утаяване
6. Кои прахови частици са най-опасни за
белите дробове на човека?
а) най-едрите
б) средните по размер
в) най-дребните (фини)
г) всички са еднакво опасни
7. Аномално температурно разширение се
наблюдава при:
а) водата
б) спирта
в) въздуха
г) всички течности
8. Най-разпространеният разтворител в
природни условия на Земята е:
а) водата
б) въздухът
в) нефтът
г) спиртът

9. Какви организми се използват в
пречиствателните станции за отпадъчни води?
а) бактерии
б) вируси
в) водорасли
г) насекоми
10. Кой от изброените газове се използва за
обеззаразяване на питейната вода?
а) серен диоксид
б) азот
в) въглероден диоксид
г) хлор
11. Амониевата селитра е вещество, което
се използва като изкуствен тор в селското
стопанство. Графиката показва колко грама
амониева селитра може да се разтвори в 100 g
вода при различни температури.
а) В студена или в топла вода можете да
разтворите повече амониева селитра?
б) Колко грама амониева селитра може да се
разтвори в 100 g вода при температура 10 °C?
Разтворена амониевата силитра, g

1. Топчетата от фигурата имат еднакъв
обем, но са направени от различни метали.
Подредете трите метала по плътност.
Започнете от най-голямата плътност.

400
300
200
100
0 10 20 30 40 50 60
Температура, °C

Решение:
а)___________________________________
б) ___________________________________
12. В двете епруветки има различни разтвори
на готварска сол. Добавяме по една лъжичка сол
във всяка епруветка. След два дни виждаме, че
добавената в епруветка 1
1
2
сол е изчезнала, а в
епруветка 2 цялата сол
е на дъното. Обяснете
опита.
Отговор:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Тест 7(Структура и жизнени процеси на организмите – вариант 1)
1. Всички клетки имат:
а) клетъчна мембрана
б) ядро
в) клетъчна стена
г) хлоропласти

9. Храносмилането е характерно:
а) само за бозайниците
б) за животните
в) за растенията
г) за всички многоклетъчни организми

2. Каква е функцията (работата) на
клетъчната мембрана?
a) контролира веществата, които влизат и
излизат от клетката
б) придава форма на растителните клетки
в) контролира всички процеси в клетката
г) в нея се извършва фотосинтезата

10. Коя съставна част на кръвта пренася
кислорода при дишането?
а) кръвната плазма
б) кръвните плочици
в) белите кръвни клетки
г) червените кръвни клетки

3. Кое животно е едноклетъчно?
а) амеба
б) дъждовен червей
в) медуза
г) комар
4. Какъв вид структура е сърцето?
а) тъкан
б) орган
в) система от органи
г) организъм

11. На схемата е показана храносмилателната
система на куче. Поставете на правилните
места надписи:
стомах, хранопровод, дебело черво, тънко черво,
гълтач

5. Преди да навлезе в белите дробове, въздухът
преминава през:
а) диафрагмата
б) алвеолите
в) трахеята
г) капилярите
6. Как се наричат малките мехурчета в белите
дробове?
а) бронхи
б) трахеи
в) алвеоли
г) равиоли
7. С трахеи дишат:
а) земноводните
б) влечугите
в) рибите
г) насекомите
8. Коe от изброените вещества поглъща
слънчевата енергия при фотосинтезата?
а) кислородът
б) хлорофилът
в) водата
г) скорбялата
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12. На диаграмата е представен модел на
три клетки. Стрелките показват посоката, в
която преминават чрез дифузия от клетка в
клетка молекули глюкоза. Ако приемем общият
брой на молекулите глюкоза в трите клетки за
100 %, разпределението им в клетките е:
50%, 30 % и 20 %.
Запишете върху схемата в коя клетка каква
част от молекулите на глюкозата се намира.

Тест 8(Структура и жизнени процеси на организмите – вариант 2)
1. Всички клетки имат:
а) хлоропласти
в) клетъчна стена

б) ядро
г) цитоплазма

2. Цялата информация за устройството на
клетката и за жизнените процеси в нея се
съдържа във:
a) хлорофила
б) наследственото вещество
в) клетъчната мембрана
г) вакуолата
3. Характерно за бактериалните клетки е, че
те нямат:
а) ядро
б) цитоплазма
в) клетъчна мембрана
г) наследствено вещество

9. Кои вещества са необходими на човешкия
организъм само в малки количества?
а) вода и кислород
б) въглехидрати и мазнини
в) белтъци
г) минерали и витамини
10. Коя съставна част на цигарения дим може
да причини рак на белите дробове?
а) никотин
б) катран
в) въглероден оксид
г) въглероден диоксид
11. Запишете системите – отделителна,
дихателна или храносмилателна, на които
принадлежат органите от фигурата.

4. За протичането на кой от изброените процеси
е необходима светлинна енергия?
а) дишане
б) отделяне
в) фотосинтеза
г) изпарение
5. Самостойно се храни:
а) детелината
б) делфинът
в) дивата коза
г) дъждовният червей
6. Анусът е отвор в края на:
а) стомаха
б) хранопровода
в) тънкото черво
г) дебелото черво
7. Кои от изброените органи не са част от
отделителната система, но вземат участие в
жизнения процес отделяне?
а) стомах и тънко черво
б) бъбреци и пикочен мехур
в) бели дробове и кожа
г) хранопровод и пикочен канал

1

2

3

4

Отговор:
1 – __________________________________
2 – __________________________________
3 – __________________________________
4 – __________________________________
12. Разгледайте модела на три клетки, в които
има различен брой молекули глюкоза (черните
кръгчета). Стрелката показва в каква посока
преминават чрез дифузия молекули глюкоза
между две от клетките. Довършете схемата,
като поставете още две подобни стрелки.

8. Здравословно се храни човек, който приема:
а) главно витамини и минерали
б) много белтъци и съвсем малко въглехидрати
в) разнообразна храна
г) само въглехидрати и витамини
59

Тест 9(Годишен преговор – вариант 1)
1. При коя от изброените температури
молекулите на въздуха имат най-малка енергия
на движението?
а) 25 °C
б) 0 °C
в) –5 °C
г) –10 °C

9. Кое е вярно? При вдишване диафрагмата:
а) слиза надолу
б) се издига нагоре
в) се разделя на две части и образува отвор
г) не променя формата и положението си

2. Най-малко е температурното разширение на:
а) газовете
б) течностите
в) твърдите тела
г) за всички вещества е еднакво

10. Кое от изброените вещества не е
въглехидрат?
а) скорбяла
б) глюкоза
в) хемоглобин
г) захар

3. Кое от изброените твърдения не е вярно?
Гравитационната сила, с която Слънцето
привлича Земята, зависи от:
а) масата на Слънцето
б) масата на Земята
в) разстоянието между Земята и Слънцето
г) температурата на Слънцето
4. Когато в стаята работи вентилатор, той
подпомага топлообмена чрез:
а) изкуствена конвекция на въздуха
б) изкуствена дифузия на топлината
в) топлопроводност на въздуха
г) кондензация на водните пари от въздуха
5. При стайна температура повечето сплави са:
а) газови смеси
б) твърди смеси
в) течни смеси
г) смес от твърди вещества и течности
6. Кой от изброените газове определя
влажността на въздуха?
а) кислород
б) азот
в) въглероден диоксид
г) водни пари
7. Кой газ предизвиква помътняване на бистра
варна вода?
а) кислород б) азот
в) озон
г) въглероден диоксид
8. Къде се извършва фотосинтезата?
а) във вакуолата
б) в хлоропластите
в) в клетъчната стена
г) в ядрото на клетката
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11. Водолазите използват за дишане нитрокс
– газова смес от кислород и азот. Колко
процента е кислородът в тази смес, ако в 100 L
нитрокс има 64 L азот?

Решение: _____________________________
_____________________________________
_____________________________________
12. Довършете схемата, като запишете на
правилните места названията на органите на
отделителната система на човека.

Тест 10(Годишен преговор – вариант 2)
1. Колко литра вода са необходими, за да
напълните 20 бутилки, всяка с вместимост
330 mL?
a) 6600 L
б) 16,5 L
в) 6,6 L
г) 0,66 L

8. Какъв вид структура е стомахът?
а) клетка
б) орган
в) тъкан
г) система от органи

2. При охлаждане твърдите тела се свиват,
защото:
а) градивните частици стават по-малки
б) броят на частици намалява
в) частиците променят състава си
г) разстоянията между частиците намаляват

9. Кои процеси очаквате да извършва едно
растение по пладне?
а) само дишане
б) само фотосинтеза
в) фотосинтеза и дишане
г) нито един от тези два процеса

3. Въздухът в трите балона се намира при една
и съща температура. В кой балон топлинната
енергия на въздуха е най-голяма?

10. В кой ред са изброени само вещества,
които не се нуждаят от храносмилане?
а) въглехидрати, мазнини, вода
б) витамини, белтъци, минерали
в) мазнини, белтъци, витамини
г) витамини, минерали, вода

1		
2		
3
а) 1
б) 2
в) 3
г) в трите балона топлинната енергия на
въздуха е еднаква
4. Кое от следните физични явления не се
наблюдава при твърдите тела?
а) топлопроводност
б) конвекция
в) топене
г) дифузия
5. Ако разтворим твърдо вещество във вода,
ще получим:
а) течна смес
б) сплав
в) твърда смес
г) газова смес

11. а) Какъв вид смеси са стоманата и чугунът?
Отговорете само с една дума.
б) Кои са двете основни съставни части на
тези смеси?
Отговор: а) ___________________________
б) ___________________________________
12. Поставете на правилните места названията
на частите на бактериалната клетка.
клетъчна мембрана, клетъчна стена,
цитоплазма, наследствено вещество

6. В кой ред са изброени само физични
свойства на веществата, които можете да
определите със своите сетива?
а) цвят, маса, температура на топене
б) мирис, блясък, температура на кипене
в) цвят, вкус, мирис
г) блясък, маса, топлопроводност
7. Можем да отделим захарта от захарен
разтвор чрез:
а) изпарение на водата б) филтруване
в) делителна фуния
г) утаяване
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Решения и отговори на задачи и тестове
от учебника и от книгата за учителя
Учебник
Проверете какво сте научили (Физични явления, с. 53)
1. Литърът е единица за обем. Градусът Целзий е единица
за температура. Килограмът е единица за маса. Метърът
е единица за дължина. Секундата е единица за време.
2. 2 L = 2000 mL; 1500 mL = 1,5 L; 2,5 kg = 2500 g;
1,2 L = 1200 mL; 500 mL = 0,5 L; 37 g = 0,037 kg;
0,2 L = 200 mL; 50 mL = 0,05 L; 0,68 kg = 680 g.
3. 2000 mL – 800 mL = 1200 mL.
4. 340 mL – 250 mL = 90 mL.
5. Първа ще се разтопи бучката лед, която е върху
металната плоча, защото ще получи бързо топлина от
плочата, която има голяма топлопроводност. Последна ще
се разтопи завитата с вълнен плат бучка, защото вълната
е добър топлоизолатор.
6. Поради температурното разширение пръчката ще се
огъне.
7. Телата тежат различно, защото имат различна маса.
•Топлината в газовете се пренася по-бързо чрез конвекция.
•Свободно се движат градивните частици на газовете.
•Не могат да променят местата си градивните частици
на твърдите тела.
•Голяма топлопроводност има алуминият.
8. Молекули, кипене, конвекция, литър, дифузия, топлина.
9. Гравитационните сили са сили на привличане.
•Гравитационните сили зависят от масата на телата.
•Гравитационните сили нарастват при намаляване на
разстоянието между телата.
10. а) Меркурий; б) Меркурий и Венера; в) Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
11. Луна, планета, звезда, галактика, Вселена.
Проверете какво сте научили
(Вещества и техните свойства, с. 101)
1. Желязо и сяра на прах се разделят с магнит, защото
желязото се привлича от магнита, а сярата не се привлича. Солта се отделя от морската вода с изпарение: водата
се изпарява, а солта остава. Пясъкът не се разтваря
във вода, затова той може да бъде отделен от морската
вода с утаяване (по-тежък е от водата) и филтруване.
Нефтът не се смесва с водата, той е по-лек и изплува на
повърхността на водата, затова може да бъде отделен с
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делителна фуния. Спиртът и водата се смесват, но имат
различни температури на кипене, затова могат да бъдат
разделени чрез дестилация.
2. a) азот;
б) кислород;
в) въглероден диоксид;
г) кислород;
д) въглероден диоксид;
е) въглероден диоксид и водни пари;
ж) въглероден диоксид (и водни пари);
з) кислород;
и) въглероден диоксид.
3. Земята има атмосфера, която забавя охлаждането на
земната повърхност през нощта (парников ефект). Луната няма атмосфера и затова се охлажда по-бързо, като
излъчва топлина в космическото пространство.
4. Сплав, аномалия, филтрат, кристал, дестилация, озон.
5. Верни са твърдения 1, 3, 4, и 9. Останалите са грешни.
6. 5 L.
Проверете какво сте научили
(Структура и жизнени процеси на организмите, с. 148)
1. Отговорите на всички въпроси се съдържат в схемата
на с. 107 от учебника.
2. Цялата необходима информация се съдържа в таблиците
на с. 112 от учебника.
3. Кислород се отделя при фотосинтезата (вж. схемата
на с. 114 от учебника).
•Енергия се отделя при дишане (вж. схемата на c. 118
от учебника).
•Енергия се поглъща при фотосинтезата (вж. с. 114 от
учебника).
•Въглероден диоксид се отделя при дишане.
•На тъмно растенията не могат да извършват фотосинтеза
(за фотосинтезата е необходима светлинна енергия).
•Самостойно се хранят храстите (растения).
•Кръвта не участва при пренасянето на кислорода при
насекомите (дишат с трахеи).
4. а) сърцето;
б) хранителни молекули, вода, витамини и минерали;
в) кислород;
г) въглероден диоксид и вода;

д) кислород и хранителни вещества;
е) въглероден диоксид и други непотребни вещества;
ж) от урея, соли и други.
5. Дихателна система: бели дробове, трахея, бронхи,
нос;
храносмилателна система: стомах, хранопровод, тънко
черво, дебело черво, гълтач, уста;
отделителна система: бъбреци, пикочен мехур, пикочен
канал.
Проверете какво сте научили (Годишен преговор, с. 154)
1. 32 L = 32 000 mL; 150 mL = 0,15 L; 2,15 kg = 2150 g;
1,05 L = 1050 mL; 1500 mL = 1,5 L; 37,5 g = 0,0375 kg;
0,205 L = 205 mL; 9 mL = 0,009 L; 0,083 kg = 83 g.
2. a) Потапяме термометъра в топящ се лед (0 °C), а след
това в кипяща вода (100 °C). б) Разделяме отсечката
между двете деления на 10 равни части, а след това
всяка от получените части делим още на 10 равни части.
3. а) Под действие на силата, с която го тегли конецът.
б) Планетите обикалят около Слънцето под действие на
гравитационните сили, с които то ги привлича.
4. 78 % азот, 21 % кислород и 1 % други газове.
5. Твърди смеси: стомана, месинг, цимент;
течни смеси: солена вода, воден разтвор на минерални
соли;
газови смеси: въздух, мъгла, хелиокс.
6. а) В края на деня, защото през деня растението е
използвало въглероден диоксид за фотосинтезата.

б) В края на нощта, защото през нощта не се извършва
фотосинтеза, а растението е отделяло въглероден диоксид
при дишането.
в) В слънчев ден фотосинтезата се засилва и намаляването на съдържанието на въглероден диоксид във
водата през деня ще бъде по-голямо.
7. Верните твърдения, които трябва да заменят грешните,
са:
1. Молекулите са изградени от атоми.
3. Светлината може да се разпространява в празно
пространство.
4. Най-силен парников ефект се наблюдава на планетата
Венера.
5. Градус Целзий е единица за температура.
6. Мъглата е смес от въздух и малки капчици вода.
8. Кислородът е безцветен газ, без вкус и мирис.
9. Основната съставна част на въздуха е азотът.
10. За обеззаразяване на питейна вода се използват
газовете хлор и озон.
11. Трите основни съставни части на всички клетки са:
клетъчна мембрана, цитоплазма и наследствено вещество.
14. Двете вещества, необходими за фотосинтезата, са
въглероден диоксид и вода.
15. Дебелото черво е орган на храносмилателната система.
16. Алвеолите са въздушни мехурчета в белите дробове.
19. Никотинът е наркотик, който се съдържа в тютюневия
дим.

Отговори на тестовите задачи от учебника
с. 8.

1в 2б 3а 4в 5а 6в 7б 8а 9б 10в 11. А – Земя, Б – Марс, В – Сатурн. 12. а) 12 °C; б) Не. Найвисоката температура, която може да се измери с този термометър, е 30 °C, а водата кипи при 100 °C.

c. 54.

1в 2a 3в 4б 5г 6а 7г 8а 9б 10г 11. От съд 2, защото в него свободната повърхност на
водата е най-голяма. 12. Меркурий, Венера, Земя и Марс.

c. 102. 1а 2г 3г 4б 5а 6в 7б 8в 9г 10в
12. а) захарта; б) на захарта; в) 200 g.

11. Не. Изпарява се само водата, а солта остава в съда.

c. 149. 1в 2б 3г 4а 5б 6б 7а 8г 9г 10в

11. а) храносмилателна система; б) стомах.

12. а) отделителна система; б) бъбрек.
c. 155. 1в 2в 3б 4г 5б 6б 7в 8г 9а 10а

11. 78 °C.

12. 1 – бели дробове, 2 – трахеи, 3 – хриле, 4 – бели дробове.
c. 156. 1г 2б 3a 4в 5в 6б 7а 8в 9б 10г

11. въглероден диоксид, кислород, азот.

12. 1 – бели дробове, 2 – трахеи, 3 – бели дробове, 4 – хриле.
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Отговори на тестовите задачи от книгата за учителя
Тест 1. 1б 2в 3а 4а 5в 6а 7в 8б 9б 10б 11. 17 °C.

12. a) 12 °C; б) в 14 часа.

Тест 2. 1а 2б 3б 4в 5а 6в 7а 8в 9б 10в 11. 1 kg = 1000 g; 1000 g : 4 = 250 g.
12. а) Сутринта температурата нараства, a след 14 часа – намалява. б) 16 °C.
Тест 3. 1в 2а 3а 4а 5б 6в 7г 8б 9в 10г 11. 1. от масата на планетата; 2. от разстоянието
между планетата и Слънцето. 12. а) Венера; б) 230 – 110 = 120 млн. km.
Тест 4. 1б 2в 3а 4в 5г 6г 7а 8в 9б 10г 11. а) живакът; б) галий, живак, бром.
12. голямата отдалеченост на планетите гиганти от Слънцето.
Тест 5. 1г 2б 3в 4б 5в 6г 7г 8г 9а 10а 11. а) 350 g; б) He. При температура 20 °C в 100 g вода
се разтварят по-малко от 200 g селитра. 12. утаяване, филтруване и обеззаразяване.
Тест 6. 1г 2б 3б 4в 5в 6в 7а 8а 9а 10г 11. а) в топла вода; б) 150 g. 12. Преди добавянето
на лъжичка сол разтворът в епруветка 1 е бил ненаситен, а в епруветка 2 – наситен.
Тест 7. 1а 2а 3а 4б 5в 6в 7г 8б 9б 10г
хранопровод

11.

20 %

дебело
черво

12.

гълтач

50 %

тънко
черво

стомах

Тест 8. 1г 2б 3а 4в 5а

30 %

6г 7в 8в 9г 10б

11. 1 – дихателна система; 2 – храносмилателна система;

12.

3 – отделителна система; 4 – храносмилателна система.

Тест 9. 1г

2в

3г 4а

5б

6г

7г 8б

9а

10в

11. 36 % кислород.

бъбрек

12. пикочопровод
пикочен мехур
пикочен канал

Тест 10.

1в 2г 3а 4б
12.

5а

6в 7а 8б 9в 10г

клетъчна мембрана
цитоплазма
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11. а) сплави; б) желязо и въглерод.
наследствено вещество
клетъчна стена

65

Учебна
седмица

1
1

1

№

1
2

3

Проверка
на входното
равнище
1 час

Човекът и
природата
2 часа

Контрол
и оценка

Начален
преговор

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

• Демонстрира знания
и умения по учебното
съдържание по човекът и
природата за 4. клас.

• Актуализира основни
знания за тела, вещества,
движение, енергия,
жизнени процеси, за
човека и неговата среда
от учебното съдържание
по човекът и природата
за 4. клас.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Решаване на тестови
задачи

Работа по групи, привеждане на примери,
събеседване, използване на схеми и модели

Диагностично оценяване – тест за установяване на входното
равнище (тестове
1 и 2 от книгата за
учителя)

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 3 часа седмично = 54 часа

(общообразователна подготовка)

по учебния предмет човекът и природата за 5. клас

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

УТВЪРДИЛ
Директор: …………………………
(Име, фамилия, подпис)
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Учебна
седмица

2

2

2

№

4

5

6

Измерване на
маса
1 час

Измерване на
обем
1 час

Тела и вещес
тва
1 час

Лабора
торна
работа

Лабора
торна
работа

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

• Измерва самостоятелно
(или в група) масата на
твърди тела и на течности.
• Усвоява и прилага
правила за безопасна
експериментална работа
• Представя експериментални резултати в
таблица.
• Анализира експериментални резултати и прави
изводи.

• Измерва самостоятелно
(или в група) обем на
твърди тела и течности
• Усвоява и прилага
правила за безопасна
експериментална работа
• Представя експериментални резултати в
таблица.

Работа с лабораторни
везни.
Обработка на данни –
от собствени измервания и такива от схема.

Текущо оценяване –
проверка и оценка на
практически умения

Разчитане на скалата
Текущо оценяване –
на мензура и измерване проверка и оценка на
на обем на течност с
практически умения
мензура.
Обработване на експериментални данни
и представянето им в
таблица.

• Сравнява твърди тела, • литър (L) Разграничаване чрез
• милилитър примери на тела и
течности и газове по
вещества.
свойствата маса, форма и (mL)
Обясняване с примери
обем.
на основните различия
• Посочва единици за
между твърди тела,
маса и обем.
течности и газове.
Използване на единиците за маса и обем.
Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

ЧАСТ І. Физични явления

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
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Учебна
седмица

3

3

3

4

№

7

8

9

10

Нови
знания

Нови
знания

Измерване на
температура
1 час

Лабора
торна
работа

Температура и Нови
енергия
знания
1 час

Дифузия
1 час

Строеж на
веществата
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за
• градивни
частици
• молекули
• атоми

• Измерва положителни и
отрицателни температури
по скалата на Целзий.
• Представя експериментални данни в таблица.
•Извлича информация от
графика.

• Характеризира телата
с физичната величина
температура.
• Oписва нагряването на
телата и топлообмена.
• Разбира, че темпера
турата и топлинната
енергия са свързани с
движението на градивните частици.
• температура
• топлинна
енергия
(топлина)
• топлообмен

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Запознаване с различни Текущо оценяване –
видове термометри.
проверка и оценка на
Усвояване на правила практически умения
за измерване на температура по скалата на
термометър и безопасна
работа.

Разширяване на получените от 4. клас
знания за скалата на
Целзий, чрез въвеждане
на отрицателни температури.
Обясняване с опити,
примери и модели топлообмена между тела с
различна температура.

Наблюдаване на явлението дифузия.
Използване на модели
за обясняване движението на градивните
частици и дифузията.
Изясняване на значението на дифузията
чрез дискусия и примери от всекидневието.

Използване на модели,
които нагледно показват, че веществата са
съставени от градивни
частици, между които
има разстояние.

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

• Сравнява качествено
• дифузия
движението на градивните
частици на газове, твърди
тела и течности.
• Дава примери за дифузия и свързва това
явление с движението на
градивните частици на
веществата.
• Дава примери за значението на дифузията
(полезна и вредна).

• Описва с модели строежа на веществата.
• Разпознава газове,
твърди тела и течности
според подреждането на
градивните им частици и
разстоянията между тях.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

68

Учебна
седмица

4

4

5

5

№

11

12

13

14

Топене и
втвърдяване
1 час

Конвекция
1 час

Топлопроводност
1 час

Температурно
разширение и
свиване
1 час

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

• Описва качествено
• темпера
преходите между твърдо тура на
и течно състояние на
топене
веществата с примери от
всекидневието и природата.
• Характеризира вещес
твата с температура на
топене.

Сравняване на температурите на топене на
различни вещества.
Показване с примери,
че при замръзване
водата се разширява
и може да предизвика
разрушения.

Показване с опити и
примери, че конвекцията е основен начин за
пренасяне на топлина
във въздуха и водата
и че този процес има
важно значение за
климата.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Сравняване чрез
наблюдение топлопроводността на различни
материали.
Показване с модели, че
при топлопроводността
се пренася енергия, а не
вещество.

• топлопро• Описва пренасянето
на топлина чрез топлоп- водност
роводност с примери от
всекидневието, природата и техниката.
• Изброява добри и лоши
проводници на топлина.
• Описва движението на • конвекция
въздуха и водата при нагряване и пренасянето на
топлина чрез конвекция.
• Дава примери от всекидневието и от природата
за конвекция в течности
и газове.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Показване с опити,
снимки, модели и анимации на температурно
разширение.
Обясняване на темпера
турното разширение
като резултат от изменението на разстоянията между градивните
частици.

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

• Илюстрира с примери
температурното разширение и свиване на телата.
• Дава примери както за
разрушително действие
на температурното
разширение, така и за
полезни приложения на
това явление.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

69

Учебна
седмица

5

6

6

6

7

№

15

16

17

18

19

Нови
знания

Нови
знания

Земята и
Луната
1 час

Нови
знания

Защо се сменят Нови
сезоните
знания
1 час

Светлина
1 час

Градивни час- Обобщетици и топлин- ние
ни явления
1 час

Изпарение и
кондензация
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за
• температура на
кипене
• кондензация

• Обяснява фазите на
Луната, лунните и
слънчевите затъмнения с
движението на Земята и
Луната.

• Обяснява смяната на
сезоните с наклона на
земната ос и движението
на Земята около Слънцето.

Илюстриране със схеми, модели и анимации
промяната на фазите на
Луната и причините за
слънчевите и лунните
затъмнения.

Използване на схеми,
модели и анимации,
демонстриращи наклона на земната ос,
орбиталното движение
на Земята и смяната на
сезоните.

Посочване на различни
видове източници на
светлина и доказване
опитно, че светлината
се разпространява
праволинейно.
Моделиране с лъчи разпространението и отражението на светлината.

Систематизиране на
изученото за градивните частици и топлинните явления с използване
на подходящи модели и
примери.

Демонстриране на
условията, от които
зависи изпарението
на водата и другите
течности.
Показване с примери,
че изпарението и кондензацията са противоположни процеси.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

• Описва с лъчи праволи- • отражение
нейното разпространение
на светлината, пренасянето на енергия и образуването на сянка.
• Описва качествено отражението на светлината.

• Дискутира с примери
значението на топлинните явления за природата,
бита и техниката.

• Описва качествено
преходите между течно и
газообразно състояние на
веществата с примери от
всекидневието и природата.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

70

Учебна
седмица

7

7

8

8

8
9

№

20

21

22

23

24
25

Нощното небе
2 часа

Светът на
звездите
1 час

Слънчевата
система
1 час

Космически
изследвания
1 час

Гравитация и
Космос
1 час

Текущо оценяване –
проверка и оценка на
умения за работа в
екип

Групова работа на терен: определяне фазата
на Луната, откриване
на Полярната звезда и
на известни съзвездия.

• Извършва наблюдения
на фазите на Луната, на
звезди и съзвездия.

Наблюдение

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
проверка и оценка на
умения за работа в
екип

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Развиване на умения за
групиране и сравняване
на космически тела и
техни характеристики
с използване на информация от схеми,
таблици и модели.

Самостоятелно проучване (групово) на
резултати от важни
космически програми.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

• Разпознава съзвездията
• съзвездие Разпознаване върху
Голяма мечка и Малка
• галактика схема или звездна
карта на най-известни
мечка и Полярната звезда. • Вселена
съзвездия.
• Описва Слънцето като
Създаване на начална
звезда от галактиката
представа за структураМлечен път, а Вселената
та на Вселената.
като съставена от много
галактики.

• Сравнява планетите от
земната група и газовите
гиганти по специфични
характеристики.

• Назовава основни
моменти от развитието на
космонавтиката и космическите изследвания
(изкуствени спътници,
космически сонди и
станции).

Илюстриране с приме
ри от какво зависят
гравитационните сили.
Показване с модели, че
движението на небесните тела се определя
от гравитацията.

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

• Описва качествено
• гравитация
(с примери) основните
характеристики на гравитационните сили.
• Свързва орбиталното
движение на планетите
и техните спътници с
действието на гравитационните сили.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

71

Учебна
седмица

9

9

10

10

10

№

26

27

28

29

30

Вещества и
смеси
1 час

Свойства на
веществата
1 час

Нови
знания

Нови
знания

• Описва вещества по
състав и по физични
свойства.
• Описва смесите като
съставени от две или
повече вещества.

• Дава примери за
физичните свойства на
веществата.
• Прави връзката между
физичните свойства
на металите и тяхното
приложение.
• смеси

Различаване на вещес
тва по вида на градивните частици и по
физичните им свойства.
Различаване на вещес
тва и смеси.
Смесване на вещества,
разглеждане и моделиране на смеси.

Систематизиране на
физични свойства,
изучавани в 4. клас.
Създаване на начална
представа за свойството
плътност.
Извличане на информация от картини и схеми.

Част II. Вещества и техните свойства

Решаване на тестови
задачи.

Решаване на задачи от
рубриката Проверете
какво сте научили от
учебника и от учебни
помагала.

• Прилага наученото от
част I. Физични явления
при решаване на различни видове задачи.

Упражнение

• Демонстрира придобити знания и умения от
част I. Физични явления
чрез решаване на тестови
задачи.

Разработване и защита
на проект по зададени
план и ориентири.
Възможност за работа
в екип.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Контролна работа
(тестове 3 и 4 от
книгата за учителя)

Възможност за самооценяване постиженията на учениците

Текущо оценяване –
проверка и оценка на
умения за разработване и представяне
на проект

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

• Прилага наученото чрез
решаване на творчески
задачи

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Практическа
дейност

Тест (Физични Контрол
явления)
и оценка
1 час

Физични
явления
1 час

Човекът и
Вселената
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

72

Учебна
седмица

11

11

11

12

№

31

32

33

34

Разделяне на
нееднородни
смеси
1 час

Изследване на
свойства на
смесите
1 час

Еднородни и
нееднородни
смеси
1 час

Видове смеси
1 час

• Усвоява практически
умения за изготвяне
на смеси и изучаване
на техни свойства чрез
наблюдение.
• Изследва магнитните
свойства на сплави.
• Спазва правила за бе
зопасна експериментална
работа

Лабораторна
работа

• Разбира, че за разделяне
на смеси се използва
разликата във физичните
свойства на съставящите
ги вещества.
• Наблюдава и описва
методи за разделяне на
нееднородни смеси.

• Различава еднородни
и нееднородни смеси
въз основа на описание,
наблюдение и изображение.
• Илюстрира с примери
практическото значение
на сплавите и други
смеси.

Нови
знания

Нови
знания

• Дава примери за смеси
в газообразно, течно и
твърдо състояние.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

• еднородни
смеси
• неедно
родни
смеси

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Подбиране и демонстриране чрез опити
и нагледни материали
методи за разделяне
на смеси: с магнит, с
делителна фуния, чрез
разтваряне, утаяване,
пресяване и филтруване.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Запознаване с общи
Текущо оценяване –
правила за безопасна
проверка и оценка на
лабораторна работа.
практически умения
Попълване на протокол
за лабораторна работа
по образец.

Разграничаване чрез
примери, модели и наблюдения на еднородни
от нееднородни смеси.
Съставяне на модели на
различни видове смеси.

Представяне с примери
основни видове природни и направени от
човека смеси с важно
значение (сплави, въздух, пяна, мъгла, дим).

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

73

Учебна
седмица

12

12

13

13

№

35

36

37

38

Лабора
торна
работа

Свойства и
състав на
въздуха
1 час

Смеси
1 час

Нови
знания

Обобщение

Други методи Нови
за разделяне на знания
смеси
1 час

Разделяне на
смеси
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

Обобщаване и допълване на основни свойства
на въздуха, изучени в 3.
и 4. клас.
Описване с нагледни
модели състава на
въздуха.

Систематизиране на
учебния материал за
вещества и смеси с
използване на таблици
и схеми, примери и
модели.

Илюстриране с опити
и нагледни материали
как чрез изпарение се
отделя твърдо вещество
от воден разтвор или се
разделят две течности с
различни температури
на кипене.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Предоставяне на
Текущо оценяване –
възможност за групова проверка и оценка на
или самостоятелна
практически умения
експериментална
работа за разделяне
на нееднородна смес
(вода, пясък, дървени
стърготини).
Самостоятелна работа
вкъщи за разделяне на
смеси.

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

• Описва въздуха като
• въздух
смес от газове.
• Описва количествено
въздуха чрез съставните
му части (кислород, азот,
въглероден диоксид, вод
ни пари) и някои техни
свойства.

• Систематизира знанията
за състава на еднородните и нееднородните
смеси.
• Аргументира избора си
на метод за разделяне на
различни видове смеси.

• Обяснява с примери как
процесът изпарение се
използва за разделяне на
различни течни смеси.

• Придобива практически
умения за разделяне на
нееднородни смеси чрез
утаяване и филтруване.
• Спазва правила за бе
зопасна експериментална
работа
• Представя резултати в
протокол по образец.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

74

Учебна
седмица

13

14

14

№

39

40

41

Установяване
на свойства
на кислорода
и на въглеродния диоксид
1 час

Свойства и
значение на
въглеродния
диоксид
1 час

Свойства и
употреба на
кислорода
1 час

• Извършва експерименти за получаване на
кислород и на въглероден
диоксид.
• Изследва някои от
свойствата на кислорода
и на въглеродния диоксид.

Лабора
торна
работа

Текущо оценяване:
- проверка и оценка
на домашна работа;
- проверка и оценка
на умения за представяне на самостоятелно проучване

Практическа работа с
Текущо оценяване –
лабораторни съдове,
проверка и оценка на
вещества и материали практически умения
при спазване на правила за безопасна работа.
Представяне на резултати в протокол по
образец.

Демонстриране (опитно, с анимация или с
видеофилм), че въглеродният диоксид не
поддържа горенето и се
отделя при дишането.
Коментиране на възможни неблагоприятни
климатични промени
при увеличаване на
въглеродния диоксид
във въздуха, свързано с
човешката дейност.

• Описва по-важни
свойства на въглеродния
диоксид.
• Описва значението на
въглеродния диоксид за
храненето на растенията
и за климата на Земята
(парников ефект).

Нови
знания

Нови
знания
Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма
Демонстриране (опитно, с анимация или с
видеофилм) на свойс
твото на кислорода да
поддържа горенето.
Свързване на широката
употреба на кислорода
със свойството му да
поддържа горенето и да
е необходим за дишането.
Извличане и представяне на информация от
текст, схеми и графики.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
• Описва по-важни
свойства на кислорода.
• Свързва свойствата на
кислорода с процесите
горене и дишане.
• Съставя текст по дадено
изображение (от учебника) за практическото
значение на кислорода.

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

75

Учебна
седмица

14

15

15

№

42

43

44

Свойства на
водата
1 час

Как да опазим
въздуха чист?
1 час

Замърсители
на въздуха
1 час

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

• Описва физичните
свойства на водата.
• Описва температурната
аномалия на водата и
нейното значение.

• Представя възможности
за опазване на чистотата
на въздуха.

• Посочва природни явления и човешки дейности
като източници за замърсяване на атмосферата.
• Дава примери за вещес
тва – замърсители на
въздуха и въздействието
им върху околната среда
и здравето на човека.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Систематизиране на
вече изучени основни
свойства на водата
(състояние, цвят, вкус,
мирис, разтворител,
топлопроводност,
температури на топене
и на кипене).
Обясняване чрез графика в какво се изразява
аномалното температурно разширение на
водата и привеждане
на примери за неговото
значение за живота на
водните организми.

Представяне чрез
нагледни материали,
разказ и дискусия на
основни действия за
опазване на чистотата
на въздуха (използване
на пречиствателни
съоръжения, на източници на енергия, които
не замърсяват въздуха,
озеленяване и др.).

Показване с примери
източници на прахови
частици и вредни
газове, основни замърсители на въздуха.
Изясняване на причините и отрицателните
последствия от киселинните дъждове.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

76

Учебна
седмица

15

16

16

№

45

46

47

Нови
знания

Нови
знания

Изследване на Лаборазтворимостта раторна
на веществата работа
във вода
1 час

Разтворимост
на веществата
във вода
1 час

Водни разтвори
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

• Изследва експериментално разтворимостта на
веществата във вода при
различни температури.
• Получава наситен
разтвор.
• Изследва качествено
зависимостта на разтворимостта на захарта от
температурата.

• Различава ненаситени
и наситени разтвори по
описание.
• Класифицира веществата по разтворимостта им
във вода на разтворими,
малко разтворими и практически неразтворими.
• Разбира, че свойствата
на водните разтвори
зависят от вида и количеството на разтвореното
вещество.

• Описва водните разтвори като еднородни смеси.
• Свързва свойствата на
водните разтвори със
свойствата на водата и
на разтвореното в нея
количество вещество.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Показване чрез опити,
че повечето вещества
имат ограничена разтворимост във вода.
Показване опитно и с
примери, че при разтваряне на сол във вода
се променя плътността
на водния разтвор и
температурата му на
замръзване.

• разтворимост
• наситен
разтвор
• ненаситен
разтвор

Осигуряване на възТекущо оценяване –
можност за групова
проверка и оценка на
или индивидуална
практически умения
работа на учениците за
извършване на прости
опити за изследване на
разтворимостта на сол,
пясък и захар във вода.
Представяне на резултатите в протокол по
образец.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Моделиране на воден
разтвор като еднородна
смес.
Разглеждане на природните води като водни
разтвори (солени и
сладки води).
Формиране на отношение, че годната за
употреба сладка вода
не достига и трябва да
се използва пестеливо.

• разтвор
• разтворител
• разтворено
вещество

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

77

Учебна
седмица

16

17

17

17
18

№

48

49

50

51
52

Възможности
за опазване
на чистотата
на въздуха и
водата
2 часа

Практи
ческа
дейност

Методи за
Нови
пречистване на знания
водата
1 час

Пречистване на Лабора
водата
торна
1 час
работа

Замърсяване на Нови
водата
знания
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

• Събира и анализира
информация от различни
източници
• Разработва и защитава
(самостоятелно или в
група) проект, свързан с
опазването на чистотата
на въздуха (водата).

• Описва методи за пречистване на отпадъчни
води.
• Описва методи за пречистване на питейна
вода.

• Пречиства замърсена
вода чрез филтруване
през марля, пясък и
дървени въглища.
• Обезцветява замърсена
с мастило вода с помощ
та на активен въглен.

• Възприема замърсяването на водите като
световен проблем.
• Изброява човешки
дейности, водещи до
замърсяването на природните води.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Разработване и защита
на проекти по зададен
план и ориентири:
възможности за опазване чистотата на въздуха
и водите в родното
място; идеи за пестене
на питейната вода от
семейството и намаляване на замърсяването
на битовите отпадъчни
води. Възможност за
работа в екип.

Обясняване по схема
как се пречистват отпадъчни води в пречиствателна станция.

Текущо оценяване:
- проверка и оценка
на умения за
разработване и представяне на проект;
- проверка и оценка
на умения за работа
в екип

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Осигуряване на възТекущо оценяване –
можност за групова
проверка и оценка на
или индивидуална
практически умения
работа на учениците и
прилагане на методи за
пречистване на водата.
Представяне на резултатите в протокол по
образец.

Извличане на информация от схема за основни
източници на замърсяване на водата.
Даване на примери за
естествено пречистване
на природните води
при кръговрата на
водата.

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

78

18

18

53

54

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
• Прилага наученото
от част II. Вещества и
техните свойства при
решаване на различни
видове задачи.
• Демонстрира придобити
знания и умения от част
II. Вещества и техните
свойства чрез решаване
на тестови задачи.

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за
Упражнение

Контрол
и оценка

Вещества и
техните свойства
1 час

Тест (Вещества и техните
свойства)
1 час

Учебна
седмица

19

19

№

55

56

Клетката ̶
основна
единица на
живота
1 час

Работа с лупа
и микроскоп
1 час

Нови
знания

Лабора
торна
работа

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

Контролна работа
(тестове 5 и 6 от
книгата за учителя)

Възможност за самооценяване постиженията на учениците

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
проверка и оценка на
практически умения

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
Забележка
тия според всяка урочна единица
оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

Решаване на тестови
задачи.

Решаване на задачи от
рубриката Проверете
какво сте научили от
учебника и от учебни
помагала.

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
тия според всяка урочна единица оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

Част III. Структура и жизнени процеси на организмите
• Наблюдава обекти с
Запознаване с устройлупа.
ството на микроскопа и
• Наблюдава малък обект
начини на наблюдение
с микроскоп.
с лупа и микроскоп.
Самостоятелна работа
и работа в екип.
• Дефинира клетка.
• клетка
Посочване на схема
• Изброява, посочва и
основните части на
означава върху изобраклетката (клетъчна
жение клетки и части на
мембрана, цитоплазма,
клетката.
наследствено вещество).
• Съставя описание на
Сравняване по схема на
устройството на клетката.
устройството на клетки
със и без ядро, на животински и растителни
клетки.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 16 седмици х 2 часа седмично = 32 часа

Учебна
седмица

№

79

Учебна
седмица

20

20

21

№

57

58

59

Многоклетъчни организми
1 час

Едноклетъчни
организми
1 час

Наблюдаване
на клетки с
микроскоп
1 час

Нови
знания

Нови
знания

Лабораторна
работа

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
проверка и оценка на
практически умения

Забележка
Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
оценяване по теми и/
тия според всяка урочна единица
учебната
или раздели
програма

Приготвяне на нетрайни микроскопски
препарати и наблюдение под микроскоп
на клетки от ципа на
лук и от лигавицата на
устата.
Спазване на правила за
безопасна работа.
• Дава примери за различ- • еднокле- Разграничаване по
начините на хранене
ни видове едноклетъчни тъчен
организъм на едноклетъчни
организми.
организми, подобни
• Разграничава еднона растения и на жиклетъчни растителни и
вотни и илюстриране
животински организми
със схеми, модели и
и бактерии и илюстрира
анимация. Различаване
с примери (полезни и
по форма (на схема) на
вредни бактерии).
кълбовидни и пръчковидни бактерии.
Разпознаване на схема
• много• Разграничава многокклетъчен
на някои типични
летъчните организми
организъм специализирани
от едноклетъчните по
животински и растиброя на клетките и по
телни клетки и тяхната
специализацията и оросновна функция.
ганизацията на клетките
Проследяване по
(клетки, тъкани, органи и
схеми на основните
системи).
нива на организация
• Дава примери за мнопри многоклетъчните
гоклетъчни организми.
организми.

• Наблюдава с микроскоп
клетки и регистрира
резултати от наблюдението по даден план и
ориентири.
• Съставя модели на
устройството на клетката.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

80

Учебна
седмица

21

22

№

60

61

Хранене при
животните
1 час

Хранене при
растенията
1 час

Нови
знания

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за
• фотосинтеза
• хранене
• хранителни
вещества

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
Забележка
оценяване по теми и/
тия според всяка урочна единица
учебната
или раздели
програма

Опростено представяне
със схеми на процеса
фотосинтеза.
Показване с примери,
че растенията сами
изграждат необходимите им хранителни
вещества (въглехидрати, белтъци), които
животните приемат
като готова храна.
• Дефинира самостойно
Разграничаване с
• самои несамостойно хранене стойно
примери на основните
и сравнява храненето на и несаразличия между саморастенията и животните. мостойно стойното и несамостойхранене
• Назовава вещества
ното хранене.
• храно(храни), необходими за
Актуализиране на
смилане
хранене на животните.
знанията от 4. клас за
• храно• Определя принадлеж
храненето на животност на органи (по функ- смилател- ните (растителноядни
ция) към храносмилател- ни органи животни и хищници,
ната система.
• храноприспособления на
• Описва ролята на кръвта смилател- животните за набавяне
за осъществяване на
на система на храна).
връзката между органите
Използване на опростена храносмилателната
на схема за представясистема и клетките в мноне на основните органи
гоклетъчния организъм.
на храносмилателната
• Определя значението
система на животно
на процеса хранене за
(котка) и тяхната
живота на организмите.
функция.

• Назовава вещества и
други условия, необхо
дими за протичане на
фотосинтезата и за
минералното хранене на
растенията.
• Посочва основните продукти на фотосинтезата и
органи на храненето при
растенията.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

81

Учебна
седмица

22

23

№

62

63

Дишане при
животните
1 час

Дишане при
растенията
1 час

Нови
знания

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за
Разясняване с използване на опростена
схема, опити и модели
на процеса дишане:
какви вещества участват в него, енергия за
живота, значение на
дишането.
Сравняване с помощта
на таблица на процесите
дишане и фотосинтеза.
• Назовава вещества,
• дихател- Показване с опростена
участващи в дишането.
ни органи схема веществата, кои• Описва и проследява по • дихател- то обменят клетките
схема процеса дишане
на система при дишането, ролята
при животните.
на кръвта, с акцент
• Определя принадвърху енергетичния
лежност на органи към
аспект – набавяне
дихателната система.
на необходимата за
• Описва ролята на кръвжизнените процеси
та за осъществяване на
енергия.
връзката между органите
Описване с модели и
на дихателната система и
схеми на функцията на
клетките в многоклетъчосновните дихателни
ния организъм.
органи при насекоми,
• Определя значението
риби и бозайници.
на процеса дишане за
живота на животните.
Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Забележка
Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
тия според всяка урочна единица
оценяване по теми и/
учебната
или раздели
програма

• Дефинира процеса
• дишане
дишане.
• Назовава вещества,
участващи в дишането.
• Описва и проследява по
схема процеса дишане
при растения.
• Определя значението
на процеса дишане за
живота на растенията.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

82

Учебна
седмица

23

24

№

64

65

Обмяна на
вещества и
енергия при
жизнените
процеси
1 час

Отделяне при
организмите
1 час

Практическа
дейност

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за
• Дефинира процеса
отделяне.
• Назовава вещества,
които се отделят при
растения и животни.
• Описва и проследява
по схема процеса отделяне при растения и при
животни.
• Определя принадлежност на органи към
отделителната система.
• Описва ролята на кръвта за осъществяване на
връзката между органите
на отделителната система
и клетките в многоклетъчния организъм.
• Определя значението
на процеса отделяне за
живота на организмите.
• Изучава опитно процесите фотосинтеза и
дишане при растенията.
• Извлича информация
от таблици, графики и
диаграми.
• Обработва и анализира
експериментални данни.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
• отделяне
• отдели
телни
органи
• отдели
телна
система
Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Предоставяне на
Текущо оценяване –
възможност учениците проверка и оценка на
самостоятелно или в
практически умения
група да извършват
опити (в лабораторията
или вкъщи), да анали
зират получените
резултати и да правят
изводи.
Обработване и анализиране на представени
в подходящ вид готови
експериментални
данни.

Изясняване с примери
на необходимостта от
процеса отделяне.
Показване върху схема
как клетките са освобождават от непотребните вещества и ги
предават на кръвта.
Използване на схеми и
модели за представяне
на отделянето при
дъждовните червеи и
при бозайниците с изясняване на основната
функция на отделителните органи.

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
Забележка
оценяване по теми и/
тия според всяка урочна единица
учебната
или раздели
програма

83

Учебна
седмица

24

25

25

№

66

67

68

Храносмилателна система
и храносмилане при човека
1 час

Нашата храна
1 час

Жизнени
процеси и
кръговрат на
веществата в
природата
1 час

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

• здравос• Назовава видове храна
и вещества, които човеш- ловно
кият организъм получава хранене
от храната.

• Изброява, посочва и
описва органи и функции
на храносмилателната
система.
• Описва ролята на
кръвта за осъществяване
на връзката между храносмилателната система
и клетките в човешкия
организъм.

Нови
знания

• жизнен
процес

Обобщаване чрез беседа на най-важното от
изученото за жизнените
процеси хранене, дишане и отделяне при растенията и животните.
Проследяване по схема
на веществата, които
организмите обменят
с околната среда при
жизнените процеси.
Чрез беседа се систематизира, обобщава и
допълва изученото в
4. клас за въглехидратите, белтъците,
мазнините, минералите
и витамините, които
човешкият организъм
получава от храната.
Проследяване по схеми
на преминаването на
храната през храносмилателната система
на човека, функцията
на отделните храносмилателни органи и
ролята на кръвта за
пренасянето на хранителните вещества до
тъканите.
Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Забележка
Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
оценяване по теми и/
тия според всяка урочна единица
учебната
или раздели
програма

Нови
знания

Обобще- • Дефинира жизнен
ние
процес като обобщение
на изученото за клетките
и организмите.
• Обобщава изученото за
жизнените процеси хранене, дишане и отделяне.

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

84

Учебна
седмица

26

26

27

№

69

70

71

Газова обмяна
1 час

Как дишаме
1 час

Хранене и
здраве
1 час

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

• Описва ролята на кръвта за осъществяване на
връзката между дихателната система и клетките в
човешкия организъм.

• Изброява правила за
здравословно хранене
и илюстрира с примери
значението му.
• Изброява фактори,
които влияят благоприятно, и такива, които
влияят неблагоприятно
върху храносмилателната
система.
• Дискутира и прилага
правила за здравословно
хранене и превенция
на храносмилателната
система.
• Изброява, посочва и
описва органи и функции
на дихателната система.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Проследяване по схема
и чрез анимации на
движението на въздуха
в дихателната система
на човека, функцията
на дихателните органи
и дихателните движения (вдишване и
издишване).
Кратко описание на
състава на кръвта.
Показване чрез схеми
и анимационни филми
как кръвта пренася
кислорода до клетките
и връща в белите
дробове ненужния за
организма въглероден
диоксид.

В хода на беседа и
дискусия с учениците
се изясняват основни
правила на здравословното хранене,
хигиена при храненето,
подготовка на храната, необходимост да
се спазва режим на
храненето, избор на
подходящо меню.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
Забележка
оценяване по теми и/
тия според всяка урочна единица
учебната
или раздели
програма

85

Учебна
седмица

27

28

28

№

72

73

74

Отделяне и
здраве
1 час

Отделяне при
човека
1 час

Дишане и
здраве
1 час

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

• Изброява фактори, които влияят благоприятно,
и такива, които влияят
неблагоприятно върху
отделителната система.
• Прилага правила за
превенция на отделителната система.

• Изброява, посочва и
описва органи и функции
на отделителната система.
• Описва ролята на
кръвта за осъществяване на връзката между
отделителната система
и клетките в човешкия
организъм.
• Привежда примери за
други органи с отделителна функция (бели
дробове, кожа).

• Аргументира вредата
от тютюнопушенето и
замърсеността на въздуха
за човешкия организъм.
• Прилага правила за
превенция на дихателната система.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Чрез подходящи
примери в беседа и
дискусия се посочват
характерни заболявания на отделителни
органи и правила за
хигиена и предпазване.

Показване на схема
органите на отделителната система и
изясняване на техните
функции.
Изясняване в беседа с
учениците как белите
дробове и кожата
участват в отделянето.

Със схеми, илюстрации
и модели се аргументира вредата от тютюнопушенето (замърсяване
на дихателните пътища
и на белите дробове,
затрудняване на пренасянето на кислород,
риск от ракови заболявания).
Чрез беседа и дискусия
се изясняват необходимите грижи за дихателната система.

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Забележка
Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
оценяване по теми и/
тия според всяка урочна единица
учебната
или раздели
програма

86

Учебна
седмица

29

29
30

30

31

31

№

75

76
77

78

79

80

Учебна екскурзия с
предварително разработен план и задачи.
Учениците изпълняват
задачите по групи и
изготвят отчет.

Практи
ческа
дейност

Тест (Структу- Контрол
ра и жизнени
и оценка
процеси на
организмите)
1 час

• Демонстрира придобити
знания и умения от III.
Структура и жизнени процеси на организмите чрез
решаване на тестови
задачи.

Решаване на тестови
задачи.

Решаване на задачи от
рубриката Проверете
какво сте научили от
учебника и от учебни
помагала.

• Прилага наученото от
част III. Структура и
жизнени процеси на организмите при решаване на
различни видове задачи.

Упражнение

Структура
и жизнени
процеси на
организмите
1 час

Разработване и защита
на проекти по зададен
план и ориентири
(Мястото на човека
сред природата, Аз
живея здравословно).

• Определя мястото на
човека сред природата и
значението на опазването
на организмите и природната среда.
• Знае и спазва правила за
здравословен начин на
живот.

• Извършва наблюдение
на обекти в природата и
свързва състоянието на
околната среда с дейността на човека.
• Прогнозира резултати
от въздействия на човека
върху природата.

Чрез отговор на въпро
си и обяснения по
схеми се обобщава
изученото за жизнените процеси при човека.

Контролна работа
(тестове 7 и 8 от
книгата за учителя)

Възможност за самооценяване постиженията на учениците

Текущо оценяване:
– проверка и оценка
на умения за разработване и представяне на проект;
– проверка и оценка
на умения за работа
в екип

Текущо оценяване –
проверка и оценка на
практически умения

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
Забележка
оценяване по теми и/
тия според всяка урочна единица
учебната
или раздели
програма

Обобще- • Обобщава изученото за
ние
жизнените процеси хранене, дишане и отделяне
при човека.
• Разпознава на схема
органи на човека и
тяхната принадлежност
към дадена система.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Човекът – част Практи
от природата
ческа
1 час
дейност

Организмите
около нас
2 часа

Жизнени
процеси при
човека
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

87

Учебна
седмица

32

32
33

33
34

34

№

81

82
83

84
85

86

Проверка
на изходно
равнище
1 час

Годишен
преговор
2 часа

Човекът и
природата
2 часа

Единство на
неживата и
живата природа
1 час

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Разработил:……………………………………..
(Име, фамилия, подпис)

Текущо оценяване –
тест за установяване
на изходното равнище
(тестове 9 и 10 от
книгата за учителя)

Възможност за самооценяване постиженията на учениците

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Текущо оценяване –
устно или писмено /
индивидуално или
групово/ изпитване

Забележка
Нови поня- Контекст и дейности за Методи и форми на
оценяване по теми и/
тия според всяка урочна единица
учебната
или раздели
програма

Част ІV. Единство на природата
Обобще- • Изброява и описва общи
Обобщаване на изучение
и различни свойства на
ното за тела, вещества
неживата и живата
и организми с акцент
природа.
както върху общото,
• Привежда примери за
така и върху жизнените
единството на материалпроцеси, които отлиния свят.
чават организмите от
останалите тела.
Проследяване в найПракти • Определя човека като
елементарна форма на
ческа
част от природата.
развитието на организ-
дейност • Свързва състоянието
мите, появата и развиОбобще- на околната среда със
тието на човека, за да
ние
здравето на човека.
се аргументира по-убе• Прогнозира резултати
дително връзката човек
от въздействия на човека
– природа.
върху природата.
Обобщаване на
• Оценява и подкрепя
изучените човешки
дейности, насочени към
дейности, които влияят
опазване на околната
на околната среда
среда, личното и общест(положително и отривеното здраве.
цателно).
• Прилага наученото в
УпражРешаване на задачи от
нение
5. клас при решаване на
рубриката Проверете
различни видове задачи.
какво сте научили от
учебника и от учебни
помагала
Контрол
и оценка

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА V КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по човекът и природата за V клас включва изисквания за усвояване на основни знания и формиране на умения, отнасящи се до обекти и явления, свързани със: Земята и Слънчевата система; основните градивни елементи на вещества и организми; топлинни явления; свойства
на вещества и смеси; жизнени процеси при многоклетъчни организми, в това число и при човека.
Програмата е обособена в следните части:
І. Физични явления;
ІІ. Вещества и техните свойства;
ІІІ. Структура и жизнени процеси на организмите;
ІV. Единство на природата.
Първите три части съответстват на три природни направления − физика, химия и биология, а
четвъртата част осигурява възможност за изграждане на цялостна картина в съзнанието на учениците
за природата в нейното единство и многообразие. Интеграцията на учебното знание се реализира чрез
идеята за взаимната обвързаност между обектите и процесите в природата. Тя е заложена във всички
елементи на програмата, като се подчертава и обобщава чрез четвъртата част.
За успешното изпълнение на програмата е необходимо да се прилагат и съчетават традиционни
и съвременни форми, методи и подходи при организиране на учебния процес, с активно включване на
елементи на изследователския и на проблемния подход. За разкриване на експерименталната същност
на природните науки е необходимо да се използват всички възможности за демонстрационен, лабораторен и домашен експеримент.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ В КРАЯ НА КЛАСА
Област на компетентност

Знания, умения и отношения

Топлинни явления

Характеризира телата с обем, маса и температура и измерва тези физични величини.
Разграничава газове, твърди тела и течности според подреждането и движението на градивните им частици.
Описва явленията дифузия и топлинно разширение и илюстрира с примери тяхното
значение в природата и техниката.
Описва пренасянето на топлина чрез топлопроводност и конвекция и преходите между
състоянията на веществата с примери от всекидневието, природата и техниката.

От атома до Космоса

Описва с опростени модели и схеми движението на планетите и спътниците под действие на гравитационни сили и явления, свързани с движенията на Земята и Луната (сезони, фази на Луната, затъмнения).
Дава примери за космически апарати, космически изследвания и тяхното значение.
Разделя по определени признаци планетите от Слънчевата система на две групи.
Разпознава Полярната звезда и някои най-известни съзвездия.
Посочва Слънчевата система като част от нашата Галактика – една от многото галактики във Вселената.

Електрични, магнитни и
светлинни явления

Представя с лъчи (на качествено равнище) разпространението и отражението на светлината, получаването на сянка и пренасянето на енергия.

Класификация на веществата и номенклатура

Различава (на схема и/или модел) вещества от смеси.
Описва разлики в свойствата на вещества и смеси.

Строеж и свойства на
веществата

Описва и изразява характерни свойства на водата и на съставните части на въздуха.
Описва разтворите като смеси от вещества.

Значение на веществата
и опазване на
околната среда

Свързва свойствата на веществата със значението им за човека.
Дава примери за вещества – замърсители на околната среда.
Описва въздействието на някои вещества върху околната среда и здравето на човека.

Структура и жизнени
процеси на организмите

Назовава и посочва върху изображение клетки, органи и системи при многоклетъчни
организми.
Описва и означава върху изображение устройство на клетки, органи, системи от органи
и жизнени процеси при многоклетъчни организми.
Разпознава в текст или изображение жизнени процеси при растения и животни.
Доказва връзки и зависимости между устройство и жизнени процеси при многоклетъч
ни организми.

Човешкият организъм
(превенция на здравето)

Назовава и посочва върху изображение клетки, органи, системи от органи и техни функции, увреждания и заболявания на човешкия организъм.
Разпознава в текст или изображение органи, системи от органи и жизнени процеси в
човешкия организъм.
Сравнява по избрани признаци жизнени процеси при животните и човека.
Описва правила за превенция и здравословен начин на живот.
Анализира връзки и зависимости между състояние на организма, превенция на здравето
и начин на живот.
Свързва състоянието на околната среда със здравето и дейността на човека.
Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата.

Организъм – среда
Наблюдения, експерименти,
изследване

Извлича и представя информация от/чрез текст, прости модели, схеми, графики, таблици, както и чрез информационно-комуникационните технологии.
Извършва наблюдения на обекти в природата и в учебната лаборатория.
Измерва обем, маса и температура.
Подбира от експерименталните операции пресяване, разтваряне, изпаряване, филтруване и утаяване подходящите за разделяне на конкретни смеси.
Спазва правила за безопасна работа с вещества, лабораторни съдове, прибори и уреди.
Оценява и подкрепя дейности, насочени към опазване на личното и общественото здраве и на околната среда.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Част І. Физични явления
1. Тела и вещества
1.1. Основни характеристики на телата и
веществата
1.2. Строеж на веществата
и движение на градивните
им частици
2. Топлинни явления
2.1. Температура и топлина
2.2. Преходи между състоянията на телата и
веществата

3. Земята и Космосът
3.1. Разпространение и
отражение на светлината
3.2. Земята и Слънчевата
система
3.3. Светът на звездите

• Сравнява твърди тела, течности и газове по свойства като маса,
обем и форма.
• Измерва обем и маса на твърди тела и течности.
• Описва с модели строежа на веществата – съставени са от градивни частици, които се движат и между тях има разстояние.
• Дава примери за дифузия и за значението на това явление.

литър (L) и
милилитър (mL)
градивни частици
молекули и атоми
дифузия

• Описва нагряването на телата.
• Измерва температура – положителни и отрицателни температури по скалата на Целзий.
• Илюстрира с примери температурното разширение и свиване на
телата.
• Изброява добри и лоши проводници на топлина.
• Описва движението на въздуха и водата при нагряване и пренасянето на топлина чрез конвекция.
• Описва качествено преходите между различните състояния на
веществата.
• Дискутира с примери значението на топлинните явления за природата, бита и техниката.

температура
топлинна енергия
(топлина)
топлообмен
топлопроводност
конвекция
кондензация
температура на топене
температура на кипене

• Описва с лъчи праволинейното разпространение на светлината,
пренасянето на енергия, образуването на сянка и отражението на
светлината (без закона за отражение).
• Обяснява смяната на сезоните, фазите на Луната, лунните и
слънчевите затъмнения с движението на Земята и Луната.
• Свързва орбиталното движение на планетите и техните спътници с действието на гравитационните сили.
• Сравнява планетите от земната група и газовите гиганти по
специфични характеристики.
• Назовава основни моменти от развитието на космонавтиката
и космическите изследвания (изкуствени спътници, космически
сонди и станции).
• Разпознава съзвездията Голяма мечка и Малка мечка и Полярната звезда.
• Описва Слънцето като звезда от галактиката Млечен път, а Вселената като съставена от много галактики.

отражение
гравитация
съзвездие
галактика
Вселена

Част ІІ. Вещества и техните свойства
1. Вещества и смеси от
вещества
1.1. Свойства на вещества
и на смеси от вещества
1.2. Разделяне на смеси
1.3. Приложение на
вещества и на смеси
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смеси
• Описва вещества по състав и по физични свойства.
еднородни смеси
• Описва смесите като съставени от две или повече вещества.
• Различава по модели вещества и смеси.
нееднородни смеси
• Дава примери за смеси в газообразно, течно и твърдо състояние.
• Различава еднородни и нееднородни смеси въз основа на описание, наблюдение и изображение.
• Избира методи за разделяне на смеси (пресяване, разтваряне,
изпаряване, филтруване и утаяване) в зависимост от вида на сместа.
• Илюстрира с примери практическото значение на вещества и
смеси (храни, лекарства, материали и сплави).
• Съставя текст по дадени изображения, свързани с практическо
то значение на отделни вещества, на смеси от вещества и с разделянето им.
• Извършва експерименти за разделяне на смеси и изследване на
техни свойства.
• Спазва правила за безопасна експериментална работа.
• Представя резултати от експерименти в протокол по образец.

2. Въздух
2.1. Състав и свойства
на въздуха
2.2. Значение на въздуха
2.3. Опазване чистотата
на въздуха

въздух
• Описва въздуха като смес от вещества.
• Описва количествено въздуха чрез съставните му части.
• Описва по-важни свойства на съставни части на въздуха – кислород, азот, въглероден диоксид, водни пари (цвят, мирис, разтворимост във вода, горене).
• Свързва кислорода (като съставна част на въздуха) с процесите
горене и дишане.
• Описва значението на въглеродния диоксид за климата на Земята и за храненето на растенията.
• Посочва източници на замърсяване на атмосферата – природни
явления и човешка дейност.
• Дава примери за вещества – замърсители на въздуха и въздействието им върху околната среда и здравето на човека.
• Представя възможности за опазване чистотата на въздуха.
• Извършва експерименти за изследване на свойства на кислорода и въглеродния диоксид.
• Спазва правила за безопасна експериментална работа.
• Представя резултати от експерименти в протокол по образец.

3. Вода и водни разтвори
3.1. Свойства на водата
3.2. Водни разтвори
3.3. Опазване чистотата
на водата

• Описва свойства на водата – състояние, цвят, мирис, вкус, разтворител, провеждане на топлина, температура на топене, температура на кипене, температурна аномалия на водата.
• Описва водните разтвори като еднородни смеси.
• Свързва свойствата на разтворите със свойствата на съставните
им части и с техните количества.
• Различава наситени и ненаситени разтвори по описание.
• Класифицира веществата по разтворимостта им във вода на
разтворими, малко разтворими и практически неразтворими.
• Дава примери за вещества – замърсители на водата и въздействието им върху околната среда и здравето на човека.
• Представя възможности за опазване чистотата на природната и
на питейната вода.
• Описва методи за пречистване на замърсени води.
• Изследва разтворимост на конкретни вещества във вода.
• Описва резултати от наблюдение в протокол по образец.

разтвор
разтворител
разтворено вещество
наситен разтвор
ненаситен разтвор
разтворимост

Част ІІІ. Структура и жизнени процеси на организмите
1. Клетъчен строеж на
организмите

• Дефинира клетка.
• Изброява, посочва и означава върху изображение клетки и части на клетката (клетъчна мембрана, цитоплазма, наследствено
вещество).
• Съставя описание, схеми, модели на устройството на клетката.
• Разграничава организми (едноклетъчни и многоклетъчни) по
брой клетки (една или много) и илюстрира с примери.
• Наблюдава с микроскоп клетки и регистрира резултати от наблюдението по даден план и ориентири.

клетка
едноклетъчен
организъм
многоклетъчен
организъм

2. Жизнени процеси
при многоклетъчните
организми
2.1. Хранене

• Дефинира жизнен процес, самостойно и несамостойно хранене.
• Назовава вещества, необходими за хранене на растенията и за
хранене на животните.
• Описва и проследява по схема процеса хранене при растения и
при животни.
• Сравнява храненето на растения и животни.
• Определя принадлежност на органи (по функция) към храносмилателната система.
• Описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката между
органите на храносмилателната система и клетките в многоклетъч
ния организъм.
• Определя значението на процеса хранене за живота на организмите.

жизнен процес
хранене (самостойно
и несамостойно)
фотосинтеза
хранителни вещества
храносмилане
храносмилателни
органи
храносмилателна
система
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2.2. Дишане

• Дефинира процеса дишане.
• Назовава вещества, участващи в дишането.
• Описва и проследява по схема процеса дишане при растения и
при животни.
• Определя принадлежност на органи (по функция) към дихателната система.
• Описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката между
органите на дихателната система и клетките в многоклетъчния
организъм.
• Определя значението на процеса дишане за живота на организ
мите.

2.3. Отделяне

• Дефинира процеса отделяне.
отделяне
• Назовава вещества, които се отделят при растения и животни.
отделителни органи
• Описва и проследява по схема процеса отделяне при растения и отделителна система
при животни.
• Определя принадлежност на органи (по функция) към отделителната система.
• Описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката между
клетките в многоклетъчния организъм и органите на отделителната система.
• Определя значението на процеса отделяне за живота на организмите.

3. Жизнени процеси при
човека
3.1. Хранене при човека

• Назовава видове храна (според произход и състав) при човека.
• Изброява правила за здравословно хранене и илюстрира с примери значението му.
• Изброява, посочва (на изображение, модел) и описва органи и
функции на храносмилателната система.
• Описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката между
храносмилателната система и клетките в човешкия организъм.
• Изброява фактори, които влияят благоприятно, и такива, които
влияят неблагоприятно върху храносмилателната система.
• Дискутира и прилага правила за здравословно хранене и превенция на храносмилателната система.
• Изброява, посочва (на изображение, модел) и описва органи и
функции на дихателната система.
• Описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката между
дихателната система и клетките в човешкия организъм.
• Аргументира вредата от тютюнопушенето и замърсеността на
въздуха за човешкия организъм.
• Прилага правила за превенция на дихателната система.

3.2. Дишане при човека

3.3. Отделяне при човека

1. Единство на неживата
и живата природа
2. Човекът – част от
природата
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• Изброява, посочва (на изображение, модел) и описва органи и
функции на отделителната система.
• Описва ролята на кръвта за осъществяване на връзката между
отделителната система и клетките в човешкия организъм.
• Привежда примери за други органи с отделителна функция
(бял дроб, кожа).
• Изброява фактори, които влияят благоприятно, и такива, които
влияят неблагоприятно върху отделителната система.
• Прилага правила за превенция на отделителната система.
Част ІV. Единство на природата
• Изброява и описва общи и различни свойства на неживата и
живата природа.
• Привежда примери за единството на материалния свят.
• Определя човека като част от природата.
• Свързва състоянието на околната среда със здравето на човека.
• Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата.
• Илюстрира с примери ролята на човека за съхраняване на природата и многообразието на организмите.
• Оценява и подкрепя дейности, насочени към опазване на околната среда, личното и общественото здраве.

дишане
дихателни органи
дихателна система

здравословно хранене

Годишен брой часове за изучаване на предмета човекът и природата в V клас – 85.
Акцент в учебно-познавателната дейност е усвояването на практически умения за извършване
на наблюдения и лабораторна работа с естествени обекти и модели.
Примерни теми за лабораторни работи и практически дейности в част І. Физични явления:
1. Измерване на обем на течност и на твърдо тяло
2. Измерване на маса на твърдо тяло и на течност
3. Измерване на температура
4. Наблюдаване на нощното небе (фази на Луната, най-известни съзвездия)
Примерни теми за лабораторни работи и практически дейности в част ІІ. Вещества и техните свойства:
1. Изследване на свойства на смеси
2. Разделяне на смеси
3. Установяване на свойства на кислорода и на въглеродния диоксид
4. Изследване на разтворимостта на вещества във вода
Примерни теми за лабораторни работи и практически дейности в част ІІІ. Структура и
жизнени процеси на организмите:
1. Работа с лупа и микроскоп. Приготвяне и наблюдение на нетрайни микроскопски препарати
2. Организмите около нас (наблюдение в околната среда на организми, взаимоотношенията между тях
и влиянието на човека)
3. Обмяна на вещества (лабораторни опити, свързани с фотосинтеза, храна и храносмилане, дишане,
отделяне)
4. Човекът – част от природата (семинар, дискусия и др., свързани с определяне мястото на човека
сред природата, опазване на организмите и природната среда, здравословен начин на живот)
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
За нови знания
За преговор и обобщение
За практически дейности (лабораторни упражнения, дискусии,
семинари, учебни екскурзии и др.)
За контрол и оценка

% (за цялата програма)
до 60%
до 9%
не по-малко от 22%
до 9%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата
очаквани резултати и дейности.
Предвид същността на природните науки, които са в основата на учебния предмет човекът и природата, се препоръчва особено място и внимание да бъдат отделени на проверката и оценката на практическите умения. Критерии в случая са постиженията на очакваните резултати от област на компетентност „Наблюдения, експерименти и изследване“.
Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.
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Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка
Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания)

~ 40%

Оценки от контролни работи

~ 30%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.)

~ 30%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Учебната програма по човекът и природата за V клас е насочена към формиране на:
• математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите (познаване и осмисляне на основни понятия, свързани с процеси, закономерности и
свойства на неживите и живите тела, единството в природата и значението на науката за опознаване
на околната среда; наблюдаване, сравняване, моделиране, разпознаване, разграничаване, групиране,
класифициране на процеси, вещества и организми; извършване на измервания и експерименти при
спазване на правила за безопасна работа; извличане на информация от модели, схеми, графики, таблици; използване на данни за анализиране на информация за екологични проблеми);
• умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт (оценяване на рисковете от собственото поведение за личното здраве и околната среда; използване на знания за
структури и процеси в човешкото тяло и за превенция на здравето при избор на решение в конкретни
ситуации; подкрепяне на дейности, насочени към опазване на личното здраве и на околната среда);
• умения за учене (усвояване на правила, подпомагащи познавателния процес; самонаблюдаване и
упражняване на самоконтрол при изпълняване на дидактически задачи; самостоятелно проучване на
информация от различни източници, дискутиране на проблеми, работа в екип – планиране на дейности, изразяване на мнение и формулиране на решения);
• компетентности в областта на българския език (развиване на техниката на четене и писмената
култура на учениците; обогатяване на езиковата им култура чрез използване на специфична терминология; развиване на умения за работа с различни видове текст (научен, научно-популярен) и различаването им, за извличане на съществена информация от учебник, научно-популярни статии и други източници, за работа с речник на чуждите думи в българския език и терминологичен речник; създаване
на текст в устна или писмена форма – описание, съобщение, есе, план, протокол с резултати и изводи
от експериментална дейност и др. при спазване на правоговорните и правописните правила; усъвършенстване на уменията за диалогично общуване при обсъждане на съвместна дейност, изразяване на
мнение и др.)
• дигитална компетентност (умения за търсене, събиране, обработване и представяне на информация, за създаване на компютърни модели);
• социални и граждански компетентности (умения за общуване, за критично и съзидателно мислене
при вземане на решения; проявяване на толерантно отношение и приемане на различни гледни точки
при обсъждания и дискусии);
• инициативност и предприемчивост (умения за планиране, организиране и управление на познавателна дейност).
• културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (изработване на модели, макети
и постери и др.).
Реализирането на очакваните резултати в учебната програма за общообразователна подготовка по
човекът и природата в V клас предполага следното:
І. Учителят да владее и прилага:
• дейностен подход;
• интерактивни методи на обучение;
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• вътрешнопредметни и междупредметни връзки;
• партньорски отношения с учениците.
ІІ. На учениците да се осигури възможност да:
• наблюдават;
• анализират;
• моделират;
• разчитат схеми и таблици;
• работят с различни източници на информация;
• извършват опити;
• дискутират;
• работят в екип;
• изработват и защитават проекти.
ІІІ. Използване на знания от:
• роден край, I клас – за части на растенията (корен, стъбло, лист), въздухът като условие за
развитие на растенията, поведение сред природата, хигиена, здраве, растителни и животински храни, здравословно хранене;
• околен свят, II клас – за жива и нежива природа, замърсяване, разделно събиране на отпадъци, опасности, които крият игрите с огън, опазване на околната среда, лична хигиена,
здравословен начин на живот;
• човекът и природата, III–IV клас – за вещество, за материали, за свойства на въздуха (проз
рачен газ, без цвят и мирис, прониква навсякъде, поддържа дишането и горенето), за трите
състояния и свойства на водата (не поддържа горенето, разтваря други вещества), за кръговра
та на водата, за значението на водата и въздуха за живота на земята, за дейности за опазване
чистотата на водата и въздуха, за замърсителите на въздуха, водата и почвата и начините за
опазването им; за хранене и дишане, хранителна верига, групи животни според вида на приеманата храна, връзки организми – среда, приспособления на организмите към средата, дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата, човешкия организъм
(хранопровод, стомах, черва, бели дробове, дихателна тръба), хранителни вещества, човекът
– част от живата природа;
• човекът и обществото, III–IV клас − за човек и природна среда, правила за поведение сред
природата и в обществото, географска карта, посоки на света, повърхнина, характеристики на
природни обекти (равнина, низина, планина, река, езеро, море), природни забележителности;
• български език и литература, III–IV клас − за създаване на текст, писмен отговор на пос
тавен въпрос;
• математика, I–V клас − за познаване на числа, аритметични действия (събиране, изваждане, умножение, деление), използване на калкулатор, за различни мерни единици за дължина,
лице, маса и време, за геометрични фигури и тела;
• технологии и предприемачество, I–IV клас – за хранителни продукти, здравословна храна,
изработване на схема, скица, модел, работа в екип, съхраняване на информация, хигиена на
труда, за ползата от разделното събиране на отпадъци;
• изобразително изкуство, I–IV клас − за изобразяване на обекти, изработване на колаж и макет,
природосъобразно използване на материали и ресурси, използване на визуални знаци за информация и комуникация; за традиционни и нетрадиционни материали в изобразителната дейност;
• физическо възпитание и спорт, I–IV клас − за физическата активност, като елемент на здравословния начин на живот.
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