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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Книгата, която държите в ръцете си, е част от учебния
комплект на издателство „Булвест 2000“ по история и цивилизации за 5. клас. Написана е за Вас с цел да бъде полезна в
конкретната Ви работа през учебната година. Тя е неразделна
част от обучителния пакет, който обединява усилията на авторския колектив за отговор на предизвикателствата как да
преподаваме успешно история в 5. клас.
Кои са предимствата, на които сме заложили при подготовката на учебния комплект?
Практичност и удобство
Постарали сме се да съберем на едно място целия материал, който е необходим за подготовката и провеждането на
съвременни и динамични уроци по история. Опитали сме се да
постигнем синхрон между нашите идеи, целите и проектираните резултати на учениците в новата учебна програма. Планирали сме всяка тема от учебното съдържание. Предвидили
сме разнообразни източници на информация, съставили сме
карти, схеми, тренировъчни и контролни задачи, които могат
да бъдат използвани в отделните структурни компоненти на
урока, при различните видове уроци, в самостоятелната изследователска или екипна работа на учениците.
Динамичност и разнообразност
Всеки елемент от нашия комплект има конкретно предназначение и отговаря на определени изисквания. Подборът на
информацията е съчетан с нейното представяне с различни
кодове или в различни форми, на различни познавателни равнища, което открива възможности за дейностен подход и диалогова педагогика в процеса на обучение. Това е предпоставка
конкретните уроци да бъдат по-разнообразни, динамични и
интересни за петокласниците.
Актуалност и перспективност
Както в урочните статии и електронния вариант на учебника, така и в работната тетрадка преднамерено са търсени възможности за актуални проекции на далечното минало
в нашето съвремие. Търсили сме го през корените на съвременните процеси и явления с убеждението, че днешният свят
е изграден върху основите на историческото наследство на
античните цивилизации. Направили сме го както през кодираните смисли при подбора на основните факти, събития и
личности, така и чрез предложените модерни педагогичес
ки
технологии. Водили сме се от мисълта, че съпреживяването на
историята проектира бъдещето.
Убедени сме, че е важно за всички, които работят с нашия учебен комплект, да споделят не само общи ценности, но
и желание за прилагане на иновативни педагогически идеи и
практики.
Авторите
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НОВОТО В ОБУЧЕНИЕТО
ПО ИСТОРИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗА 5. КЛАС.

ЦЕЛИ И ОСОБЕНОСТИ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
В 5. КЛАС
Съвременното историческо образование е тяс
но свързано с новите перспективи, които се от
криват пред училището като социален институт,
който подготвя индивида за участие в гражданско
то общество. Новият Закон за предучилищното и
училищното образование, обнародван в Държавен
вестник на 13 октомври 2015 г., който влиза в сила
от 1 август 2016 г., извежда системата на образо
вание като национален приоритет.
В контекста на закона основните цели, мястото
и ролята на учебния предмет история и цивилизации са изведени на основата на дефинираните
изисквания по посока на:
•• съхраняването и утвърждаването на българ
ската национална идентичност;
•• разбирането и прилагането на принципите
на демокрацията, правовата държава, пра
вата и свободите на човека и отговорното
гражданско поведение;
•• уважението към многообразието в религиоз
но, езиково, културно и етническо отноше
ние;
•• познаване на националните, европейски и
световни ценности и традиции.
Мисията на историческото образование про
дължава да бъде насочена към формирането на
духовна и гражданска идентичност у съвременния
гражданин.
В каква посока са новите акценти?
Обучението по история и цивилизации е струк
турирано в две направления – българска история
и световна история, връзките между които се осъ
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ществяват по различен начин във времето. Него
вата задача винаги е била да приобщава млади
те хора към националните традиции и световните
културни ценности.
Съгласно учебните програми в последните бли
зо две десетилетия световна история се изучава
в 7., 8., 9. и 10 клас, а история на България –
в 5. – 6. клас и в 11. клас. Отправна точка при
планиране на учебната дейност в 5. клас в този
период е пряката приемственост с изучаваното
съдържание по родна история в рамките на интег
ралния предмет човекът и обществото в 3. и 4.
клас. На тази основа приемствеността в целите
между двата етапа на основното образование бе
теоретично гарантирана, а преповтарянето на ос
новна част от учебното съдържание облекчаваше
адаптацията на петокласниците към по-високите
равнища на предвидените очаквани резултати от
обучението по предмета.
Новите моменти в учебната документация из
правят училищната история пред предизвика
телството от промяна в изходните позиции, въз
основа на които се организира учебното съдър
жание. В новите учебни програми по история и
цивилизации е дадено предимство на хронологично-прогресивния и синхронния принцип в съчетание
с елементи на тематичния подход. На практика
това означава, че системното въвеждане на пе
токласниците в знанието за миналото започва с
най-ранната човешка история и обхваща епохите
Праистория и Античност. Хронологичният обхват
на изучавания период завършва с падането на За
падната Римска империя под ударите на варвари
те през V век, което е „ключово време“ на преход
към епохата на Средновековието.
Както е посочено в документа, в този клас уче
ниците се запознават с появата и достиженията
на първите човешки цивилизации, които опреде
лят облика и оказват влияние върху развитието
на Средиземноморския свят. Важно място в курса
на обучение заема историята на днешните българ
ски земи през разглежданите епохи. На основа
та на частичния синхрон и съзнателно търсените
пресечни зони между световната и националната
история е кодирано формирането на позитивно
отношение към античното културно наследство и
неговата роля в историческото битие на Европа,
както и разбиране за органичната връзка меж
ду минало и настояще. В тази посока особено
значение имат процесите на овладяване от пето
класниците на основните техники за познавателна
дейност. Те са важна част от условията за успеш
ното личностно развитие на учениците и в същото
време индивидуален принос на всеки от тях за
постигане на общия резултат.

НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗА 5. КЛАС
Учебната програма е официалният държавен
документ, който определя обема и структурата на
учебното съдържание по даден предмет за всеки
клас. В нея най-пълно се отразява методологичес
ката концепция на конкретната учебна дисциплина
и мисията, с която тя е „натоварена“ от обще
ството. На тази основа програмата се явява кон
цептуална рамка за създаване на учебниците и
учебните помагала.
В чл. 5, ал. 1 на Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка е дефи
ниран стандартът като съвкупност от изисквания
за резултатите от обучението по всеки общообра
зователен учебен предмет и се определят компе
тентностите – знания, умения, отношения, които се
очакват като резултати от обучението по учебния
предмет в края на всеки етап от съответната сте
пен на образование.
Учебният предмет история и цивилизации,
заедно с останалите учебни предмети от КОО
„Обществени науки, гражданско образование и
религия“ (околен свят, човекът и обществото, гео
графия и икономика, философия, гражданско об
разование), поставят основата на социалните и
гражданските компетентности на подрастващите.
Това конкретизира мисията на обучението по ис
тория и цивилизации по посока на изграждането
на определено отношение към миналото, ориен
тация на тази база в настоящето и нагласи за
бъдещето. (по Р. Кушева, 2006)
Конкретното проектиране на компетентностите
като очаквани резултати от обучението за съот
ветния клас се определя от учебните програми.
Като официален държавен документ именно учебната програма конкретизира целите и учебното
съдържание, като държи сметка за възрастовите
особености на учениците и да не вреди на психич
ното и физическото им здраве и развитие. (ДОС,
чл. 5, ал. 3).
Кои са новите моменти в учебната програма
по история и цивилизации за 5. клас?
На първо място, това е заявеният в документа
стремеж към компетентностно ориентирано обуче
ние. В документа е постигнато обвързване между
целите на историческото образование, областите
на компетентности и проектираните резултати с
констелацията от ключови компетентности. Като
част от посочената синхронизация е и замяната
на названието „ядра на учебно съдържание“ с „области на компетентности“. По този начин по-яс
но се откроява насочеността на обучението по

предмета към личностното развитие на отделния
ученик и перспективата за изграждането му като
активен гражданин.
На следващо място, заложеният в документа
интегрален подход открива възможности за опти
мизиране на учебното съдържание по история и
цивилизации, намаляване репродуктивния харак
тер на информацията и постигане на кохерентност
на обучението с останалите предметни области в
хоризонтален и вертикален план.
Достойнство на новата учебна програма е ней
ното базиране на основни принципи, представящи
съвременната концепция за училищно историчес
ко образование. Структурата на програмата е с
изчистен дизайн, което я прави по-прегледна, ясна
и четивна. Новият формат е много по-уместен и по
отношение на начина, по който е направен „прево
дът“ както на процесуалната страна на технологи
ята на обучение, така и на реалните възможности
за синхронност и интегрираност в констелацията
от ключови компетентности.
Новият формат на програмата включва следни
те основни елементи:
•• кратко общо представяне на учебната про
грама;
•• очаквани резултати от обучението, конкре
тизиращи знанията, уменията и отношения
та според ДОС (Държавния образователен
стандарт) за общообразователната подготов
ка в края на съответния клас;
•• представяне на учебното съдържание по
теми, очаквани резултати и нови понятия;
•• препоръчително процентно разпределение
на задължителните учебни часове за нови
знания, упражнения и практически дейности,
обобщение, контрол и самоконтрол и работа
по проекти;
•• препоръчително процентно разпределение
на специфичните методи и форми за оценя
ване на постиженията на учениците;
•• дейности за придобиването на ключовите
компетентности и изведени междупредметни
връзки и примерни дейности, които могат да
се реализират в класната стая или в лабора
тория, както и такива, които се осъществя
ват извън училище.
Учебната програма е съобразена със съвре
менните тенденции в теорията и методиката на
обучението по история. Заложеното структурира
не на учебното съдържание открива възможности
за повече практически дейности, насочени към
формиране у учащите се на общоучебни умения и
навици, универсални способи на дейности и клю
чови компетентности.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗА V КЛАС
(Общообразователна подготовка)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Съдържанието на общообразователната подго
товка по история и цивилизации в V клас обхваща
епохите Праистория и Античност. В този клас уче
ниците се запознават с появата и достиженията
на първите човешки цивилизации с акцент върху
развитието на Средиземноморския свят. Важно
място в курса на обучение заема и историята на
днешните български земи през разглежданите
епохи като част от Средиземноморския свят. Така
се формира отношение към античното културно
наследство и неговата роля в историческото би
тие на Европа и разбиране за органичната връзка
между минало и настояще. В процеса на обучение
се поставя началото на формиране на умения за
овладяване и прилагане на специфични техники
на историческото познание.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ

І. Фундаментите на съвременния свят

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на
държавно управление. Установява синхронност между събития и
личности.
Описва стопански и духовни промени по зададени показатели.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития. Обяснява основни исторически
понятия, с които работи и може да посочи примери за тях.
Разграничава причини и последици.

ІІ. Национално и световно историческо и културно
наследство

Различава характерни паметници на националната и световната култура. Описва възникването на религии и техни основни
елементи.
Дава примери за взаимни влияния между различни култури.

ІІІ. Човекът в историята

Установява взаимовръзка между природните условия и обществения живот. Открива промени в начина на живот през различните исторически епохи.
Разпознава исторически личности от епохата и прави описание
по зададени опори.

ІV. Източници на историята

Различава видове исторически източници.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения.
Изработва кратък план, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос по зададени опори.
Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели.
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Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Тема 1. Въведение в
историята
Акценти:

Разбира смисъла на науката история, нейното възникване
(Херодот) и нейното значение.
Разпознава основните видове исторически източници: материални и писмени и дава примери за тях.
Преобразува години във векове.

исторически
източници/извори
Праистория
Античност
хронология

Използва линия на времето.

археология

Познава основни характеристики на старокаменната епоха.
Разбира ролята на географските условия за поява на особености в земеделската дейност.
Определя причините за възникване на земеделието и животновъдството.
Изброява последици от усвояването на земеделието и животновъдството.
Посочва археологически обекти с открити следи от човешки
живот в днешните български земи: пещерите Козарника и
Бачо Киро; Карановската селищна могила.
Описва промени в обществото с откриването на металите
(Варненски некропол).

еволюция
номади
земеделци

1.1. Историята и нейните източници
1.2. Времето в историята

Тема 2. Праистория
Акценти:
2.1. Общество и всекидневен
живот
2.1.1. Началото на човешката
история
2.1.2. Поява на земеделието и
животновъдството.
Откриването на металите
2.1.3. Днешните български земи
през праисторическата епоха
2.2. Културно наследство
2.2.1. Изкуство и вярвания на
праисторическите хора

Тема 3. Първите
цивилизации
Акценти:
3.1. Държавност
3.1.1. Древен Египет
3.1.2. Държавите в Месопотамия
3.1.3. Владетел и държава
3.2. Общество и всекидневен
живот
3.2.1. Обществата в Древен Египет и Месопотамия
3.2.2. Всекидневието на хората в
Древен Египет и Месопотамия
3.3. Културно наследство
3.3.1. Културата на Древен Египет
и Месопотамия
3.3.2. Писменост и образование
на първите цивилизации

некропол

Разпознава паметници на праисторическото изкуство: Вилендорфската Венера (Австрия) и рисунки от пещерите Ласко
(Франция), Алтамира (Испания), Магура (България).
Посочва елементи от вярванията на праисторическите хора:
преклонение пред силите на природата, вяра в живота след
смъртта.
Описва възникването на първите цивилизации – Древен Египет и Месопотамия.
Определя местоположението на Древен Египет и държавите в
Месопотамия.
Описва по зададени показатели форми на държавно управление: град-държава, царство, империя.
Обяснява ролята на законите за развитието на държавата
(законите на Хамурапи).
Разпознава обществените групи в Древен Егепет и Месопотамия.
Описва бита на хората в Древен Египет и Месопотамия.
Извлича информация от исторически източници за обществото, стопанските дейности и всекидневието на хората.

цивилизация
държава

свободни хора
роби

Разпознава паметници на архитектурата и изкуството от
Древен Египет и Месопотамия (пирамидите, Сфинкса, Портата
на Ищар).
писменост
Разграничава писменостите на източните народи (йероглифи, клинопис, буквено писмо).
Разбира ролята на образованието в Древен Египет и Месопотамия.
Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели за достиженията на първите цивилизации, запазени до наши дни.
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Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

3.4. Религия
3.4.1. Религиозни вярвания в
Древен Египет и Месопотамия
3.4.2. Религията на древните
евреи

Познава главни божества в Древен Египет и Месопотамия
(Озирис, Изида, Амон-Ра, Анубис, Мардук, Ищар).
Разграничава религиозните вярвания (представи за живота
след смъртта) на първите цивилизации.
Разбира ролята на религията и жреците.
Описва ранната история и религия на евреите (юдаизъм).

религия
жрец
храм

Тема 4. Древна Елада и
елинистическият свят
Акценти:

Посочва предимствата на географското положение за развитието на Древна Елада.
Представя причините и последиците на Великата гръцка колонизация за развитието на Елада и античния свят Познава
елементи на държавност в полиса (Спарта, Атина). Открива
елементи на атинското демократично наследство в съвременността.
Описва исторически личности по зададени опори (Леонид,
Перикъл, Александър Велики).
Търси информация по зададени показатели за видни държавници чрез ИКТ.
Разбира ролята на войната като част от живота на древните
елини (Троянска война, Гръко-персийски войни, Пелопонеска
война).
Свързва политиката на Александър Велики със зараждането
на елинистическата епоха.

полис
колонизация

4.1. Държавност
4.1.1. Древна Елада
4.1.2. Гръцкият полис. Великата
гръцка колонизация
4.1.3. Спарта и Атина
4.1.4. Древните елини и войната
4.1.5. Империята на Александър
Велики

олигархия
демокрация
граждани

елинизъм

4.2. Общество и всекидневен
живот
4.2.1. Обществото в елинския
полис
4.2.2. Всекидневието на древните
елини

Различава обществените групи в полиса.
Извлича информация от исторически източници за общество- агора
то, стопанските дейности и всекидневието на елините.
Описва различията във възпитанието на децата в Спарта и
Атина.

4.3. Културно наследство

Обяснява ролята на древногръцкия театър като място за
общуване между хората.
Разбира значението на олимпийските игри в живота на елините. Дава примери за спортове, включени и в съвременните
олимпиади.
Разбира ролята на образованието за развитието на елинския
свят.
Познава паметници на елинската и елинистическата култури
като част от световното културно наследство.
Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели за
представители и постижения на елините в различни културни
и научни области.

4.3.1. Културата на древните
елини
4.3.2. Елинистическата епоха и
нейното наследство

4.4. Религия
4.4.1. Богове и герои в Древна
Елада

Познава главни елински богове (Зевс, Хера, Атина, Дионис,
Аполон, Артемида).
Разпознава герои от старогръцката митология (Одисей, Ахил,
Икар, Европа).

Тема 5. Древна Тракия
Акценти:

Определя местоположението на Древна Тракия.
Разпознава Одриското царство като пример за държавно
обединение.
Търси информация за тракийски владетели чрез ИКТ по зададени показатели.

5.1. Държавност
5.1.1. Древна Тракия. Царството
на одрисите
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Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

5.2. Общество и всекидневен
живот
5.2.1. Общество и всекидневен
живот на траките

Описва елементи от живота на траките въз основа на различни исторически източници.

5.3. Културно наследство
5.3.1. Културно наследство на
Древна Тракия

Описва обектите на тракийското културно наследство, включени в списъка на ЮНЕСКО (Организация на обединените
нации за образование, наука и култура).
Разпознава значими тракийски съкровища (Вълчитрънско,
Панагюрско, Рогозенско).
Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели за археологически открития през XXI век, свързани с древните траки.

5.4. Религия
5.4.1. Религиозни вярвания на
траките

Описва религиозни вярвания на траките и местата, свързани
с тях.
Описва образа на Орфей, представен в митологията.

Тема 6. Древен Рим
Акценти:

Определя местоположението на Древен Рим.
Описва образите на Ромул и Рем, представени в митологията.
Попълва върху линия на времето основните етапи от развитието на Рим (царски период, република, империя).
Познава елементи на държавност в римската република и
римската империя.
Разбира политиката на Рим за разширяване териториите на
държавата чрез войни.
Описва делата на исторически личности по зададени опори
(Юлий Цезар, Октавиан Август, Константин Велики).
Търси информация по зададени показатели за видни държавници чрез ИКТ.

6.1. Държавност
6.1.1. Началото на Древен Рим.
Царски период
6.1.2. Римската република
6.1.3. Рим и Средиземноморието
6.1.4. Римската империя

Различава обществените групи в Древен Рим.
Извлича информация от исторически източници за обществото, стопанските дейности и всекидневието на древните
6.2.1. Обществото в Древен Рим римляни.
6.2.2. Всекидневието на древните Разбира значението на робството за Древен Рим.
римляни
6.2. Общество и всекидневен
живот

6.3. Културно наследство
6.3.1. Културата на Древен Рим
6.3.2. Културно наследство на
римската цивилизация

6.4. Религия
6.4.1. Религиозни вярвания на
древните римляни
6.4.2. Раждането на християнството

Нови понятия

Тракийски конник

магистрати
провинция

патриции
плебеи
форум

Посочва предназначението на характерни паметници на римската култура (амфитеатър, терми).
Дава примери за приносите на римляните в сферата на
строителството.
Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели за представители и постижения на римляните в различни културни и
научни области.
Описва характерни паметници на римската антична култура
в днешните български земи (Античен театър в Пловдив, вила
Армира край Ивайловград)
Познава главни римски богове (Юпитер, Юнона, Нептун,
Марс, Веста, Венера)
Описва възникването и разпространението на християнството.

християнство
Библия
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
За нови знания

до 60%

За упражнения и практически дейности

до 22%

За обобщение и преговор

до 12%

За контрол и оценка

до 6%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценяването на постиженията на учениците отразява равнището на достигане на очакваните резул
тати в учебната програма. То отчита динамиката в различните сфери на познавателната им дейност (ус
вояване и преработване на информация, прилагане на знания и умения, формиране на компетентности,
оценъчни дейности и др.). Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при
оценяването могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка.
Учениците трябва предварително да са информирани за критериите и системата за оценяване на
постиженията им. Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:
Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания)

50%

Оценки от контролни работи

25%

Оценки от други дейности (работа в час, изпълнение на домашни работи, на упражнения, работа по проекти и др.)

25%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Дейности, които могат да се реализират в класната стая, както и такива, които се реализират извън
училище.
Д Е Й Н О СТИ
В КЛАСНАТА СТАЯ

ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ

Усвояване на основни техники на историята.
Работа с различни източници на информация – справочници, художествена литература, видеофилми, интернет.
Изработване на кратък план.
Създаване на текст по зададени показатели. Съставяне на исторически речник.
Участие в ролеви игри.
Представяне на информация чрез използване на компютърна програма Power Point.
Ползване на различни средства за онагледяване.

Посещение в музей.
Участие в екскурзии с учебна
цел.

Междупредметни връзки, насочени към придобиване на ключови компетентности:
Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в област Български език и литература:
та на българския език
Използва знания и развива умения за работа с научен текст (структура и езикови особености) и извлича съществена информация от урочна статия от учебника по история;
различава научно описание от художествено.
Развива умения за изготвяне на характеристика на известна личност или културен паметник.
Използва знания и развива умения за работа с речник на чуждите думи в българския
език и терминологичен речник.
Развива техниките на четене и писмената култура на учениците, а чрез използваните
понятия обогатява и езиковата им култура.
Умения за правилно прилагане на глаголните времена.
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Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Математическа компе
тентност и основни ком
петентности в областта
на природните науки и на
технологиите

Математика:
Развива способности за изчисляване, работейки с линия на времето. Развива способности за чертаене (и разчитане) на графика, търсене на белези за еднаквост и съпоставимост на фигури.

Дигитална компетентност

Информационни технологии:
Развива основни умения на дигитална грамотност.
Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по
определени теми в интернет.
Представя историческа информация, като използва текстообработващи програми.
Изготвя мултимедийни презентации по зададена тема.

Умения за учене

Български език и литература и информационни технологии:
Развива основни умения на езикова грамотност.
Използва знания и развива умения за: работа с различни видове текст; изготвяне на
описание; подробен преразказ.
География и икономика:
Развива умения за работа с географска (историческа) карта и разпознаване на основни
знаци.
Спомага за осмисляне и съвместно използване на основни общи понятия. Изгражда
разбиране за единството на околната среда и ежедневието на хората.
Развива умения за пространствено локализиране на древните цивилизации.
Изобразително изкуство:
Спомага за формиране на трайни представи за паметници на античната култура.
Формира умения за наблюдаване на картина и съставяне на кратко описание по картина.
Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на изкуството.
Затвърждава използване на понятия като композиция, фон, палитра, цвят и др.

Социални и граждански
компетентности

Български език и литература:
Чрез художествени образи изгражда разбиране за кодексите на поведение, характерни за
древните общества, осмисля ценностите на Античността и връзката им със съвременността.
Физическо възпитание и спорт:
Разширява представите за ценностите на олимпизма.

Инициативност и пред
приемчивост

Технологии и предприемачество:
Изгражда отношение към инициативността, активността и новаторството в личния и
обществения живот.

Културна компетентност
и умения за изразяване
чрез творчество

Изобразително изкуство:
Развива разбиране за историческата стойност на архитектурната среда. Усвоява знания
за художественото наследство по българските земи.
Литература:
Използва представите за света и човека, изградени чрез познатите митове от Античността.

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

География и икономика:
Съвместно изгражда разбиране за единството на околната среда и всекидневието на
хората.
Човекът и природата:
Утвърждава активно отношение за опазване на паметниците на миналото.
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УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ
ПО ИСТОРИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИИ
В основата на учебния комплект на издател
ство „Булвест 2000“ е заложена единната методо
логическа концепция на образователния стандарт
и новата учебна програма по история и цивилиза
ции за 5. клас.
УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ е разработен като сис
тема от четири компонента, която включва:
• учебник
• работна тетрадка за ученика
• електронен вариант на учебника
• книга за учителя
Всеки елемент от комплекта има своя специ
фика и конкретни възможности по отношение на
процеса на обучение. Информацията е разпре
делена между учебника, електронния му вариант
и работната тетрадка по начин, който съчетава
използването на разнообразни източници на ин
формация в различни дейности, чрез които се ус
воява учебното съдържание. Върху тази динамика
в интегрирането на дидактическите средства на
учебния комплект се основава схващането на ав
торите за постижимост на заложените резултати
от обучението по история и цивилизации в 5. клас.
Какво е предназначението и каква е структура
та на отделните издания от комплекта за работа в
съвременната образователна среда?

УЧЕБНИК
Учебникът има амбицията да надгражда най-доб
рите образци на учебната книга, въведени в бъл
гарското училище през последните 15 години. При
неговото разработване сме се водили от желание
то да дадем на нашите деца пособие, което отваря
пред тях прозорец към миналото, пробужда любо
питството им, докосва тяхното въображение.
Основната цел, на която залагаме, е превръ
щането на учебника в инструмент за обучение на
основата на работа с различни източници. През
такава призма е направен „прочитът“ на концеп
цията за учебната книга, за нейните функции и
структурни компоненти.
Стремежът за ясни послания на информативната функция на учебника корелира с изходните
позиции, от които сме се опитали да направим
подбора и подреждането на учебното съдържание.
Избраният подход реализира творчески съдър
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жанието и структурата на образователния стан
дарт и на новата учебна програма за 5. клас.
Необходимостта от съчетаване на основните смис
лови ядра, чрез които в програмата е определено
съдържанието на историческите знания, предпос
тавя методологическата основа на учебника и съз
нателно търсения баланс между политическа, со
циално-икономическа и културна история. В тази
посока авторският екип е заложил на съчетаване
то на хронологичния с проблемно-тематичния под
ход. Опирайки се на цивилизационния и антропо
логичен прочит на основните етапи в развитието
на човечеството, са откроени пресечните зони с
историята на българските земи през праистори
ческата и античната епоха. Споделяйки убежде
нието, че съвременният свят е единен в своето
многообразие, при подбора на съдържанието е из
ползван и интегралният подход, а реализираните
междупредметни взаимодействия са показател за
постигане на синтезно историческо знание. Върху
такава изходна концепция е конституиран историческият разказ за миналото. Подборът на фактите
е съобразен с достиженията на античната история и тракологията през последните десетилетия,
като е отделено специално внимание на открития
та в областта на археологията.
Друг акцент при структуриране на учебното
съдържание е поставен върху овладяването на
технологични знания. Споделяйки разбирането за
поетапност на процеса за формиране на общи и
специфични умения и компетенции на подраства
щите, сме отделили особено внимание на уроците упражнения. Учебното съдържание включва и
срезове с въведените за пръв път в учебната до
кументация уроци за практически дейности. Не
зависимо от различната дидактическа цел, която
те имат, по наше мнение, са потърсени допирните
точки в разбирането, че децата „се учат как да
учат“ или „се учат чрез правене“.
Текущият контрол по напредъка на петокласни
ците в постигането на проектираните очаквани ре
зултати логично следва предвидените варианти за
обобщения, с които завършват основните раздели
на учебника. Разнообразието от тестови задачи,
които са включени във всяко от четирите издания
на комплекта, има за цел да осигури поетапната
и постъпателна тренировъчна дейност на ученици
те и на тази основа – да гарантира постигане от
тяхна страна на проектираните резултати в края
на учебната година. По такъв начин овладяването
на основните исторически факти не остава само
целно. То е „втъкано“ в разбирането и умението за
прилагане на усвоените знания, които в повечето
случаи са изведени като приоритетни познавател
ни равнища и при оценяването на учениците.

СТРУКТУРА НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ
ЕДИНИЦИ В УЧЕБНИКА
Всяка урочна единица е разположена на един
разтвор, при което е търсен както смислов, така и
визуален баланс между текстовите и извънтексто
вите компоненти на учебната книга.
• Основният текст реализира вариант на
индивидуалното историческо повествование за
най-ранната епоха от историята на човечеството
и достиженията на античните цивилизации. Той е в
обем от една страница. Авторите са спазили прин
ципите за четивност, смислова и логическа кохе
рентност на изложението, без излишното му пре
товарване с факти и частноисторически термини.
• Допълнителният текст се отличава със
съзнателно търсени възможности за разнообра
зие, които да компенсират намаляването на обе
ма на използваните писмени източници. В тази
посока „активна роля“ е отредена на подбора
на рубриките: „Хронология“, „Свидетелства“,
„Времена и хора“, „За любознателните“. Тяхно
то назоваване прави видими реперите за комуни
кация по посока на водещите цели на училищното
историческо образование и оформя мрежата от
смисли на синтезното знание, което имаме като
крайна цел.
• Пояснителният текст прецизира сложна
та система от понятия и термини, с които учите
лите често се сблъскват по отношение на функ
ционалната грамотност на учениците. Речниковите
статии, предвидени към урочните единици, са
„разтоварени“ от дългия списък с понятия, тъй
като авторите предпочитат обяснението на част от
тях да бъде направено в контекста на основното
изложение. Процесът на усвояване на основните
понятия от учебната програма е реализиран и с
други похвати – чрез извънтекстовите компоненти
на учебника, електронните ресурси и много актив
но – през учебната тетрадка.
• Елементите в системата на учебника успешно
се допълват от извънтекстовите компоненти.
Сред тях съвсем логично акцентът натежава вър
ху вариативността на изображенията, които „пое
мат“ функцията на текст, равностоен на основното
изложение. Нещо повече. Предложената илюс
тративна метасистема (на артефакти, оригинални
възстановки и рисунки, карти, схеми, таблици) от
една страна разширява и задълбочава информа
ционната натовареност на конкретните урочни
единици. От друга страна, тази система от обра
зи „работи“ на различни познавателни равнища,
което осигурява възможност за индивидуализа
ция при усвояването на информацията от страна
на учениците. На трето място, визуализацията на

разказа за миналото прави успешно реализирана
идеята за поликонцептуалност на учебната книга,
което, от своя страна, е предпоставка за разви
ване на критичното мислене и творческата актив
ност на петокласниците.
В същата посока е ориентиран и Апаратът за
организиране на усвояването.
Всяка методична единица в учебника е орга
низирана около „ключов въпрос“. Той синтезира
елементите на целевата концепция на ниво уроч
на единица (основна идея, понятия, умения), като
същевременно открива възможност за адаптация
съобразно стила и гледната точка към темата на
отделния преподавател.
Голяма част от формулираните въпроси и за
дачи „съпътстват“ съответните източници. Според
нас това „скъсява“ пътя за „разчитането“ на ин
формацията както от учителя, така и от ученици
те (и техните родители), подпомага осмислянето
на предложените свидетелства, проблематизира
съдържанието им, насърчава интелектуалната са
мостоятелност в хода на познавателните дейнос
ти в часа.
Принципна новост за предложения учебник по
история е начинът, по който сме организирали
рубриката „Въпроси и задачи“. Вместо традицион
ното заглавие е предпочетен подход, който пря
ко дефинира равнището на дейност на ученика.
Формулировките, под които са подведени въпро
сите и задачите: „Опишете“, „Обсъдете“, „Сравнете“, „Обяснете“, „Дискутирайте“ и „Открийте
самостоятелно“, конкретизират връзката между те
оретичната постановка за многоравнищност на об
разователния стандарт и възможността да се даде
количествен еквивавалент на всеки негов елемент
при оценяването в часа. По този начин се цели по
вишаване на развиващия потенциал на обучението,
при което се отчита личностното развитие на дете
то, а не само конкретният резултат. Преместването
на акцента от емпиричните знания върху компе
тентности, теоретично обосновано още с приетите
нормативни документи преди 15 и повече години,
прави наложителна промяната на качеството на
създаваната образователна среда, включително и
в обучението по история и цивилизации.
Сериозно внимание в общата концепция на
учебника е отделено на уменията и технологиите
за тяхното развиване. Като елемент на Апарата
за организиране на усвояването, разработената
от екипа система от предписания (алгоритми)
е структурен компонент на уроците упражнения.
Значимостта им се определя от факта, че те под
помагат подрастващите при успешното придоби
ване на ново знание и ориентация в реални жи
тейски ситуации.
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Не е пренебрегнат и Апаратът за ориентиране. Освен вече споменатия подбор на основ
ни рубрики, следва да отбележим включването в
учебника на предисловие, което е начало на диало
га с нашите читатели – петокласниците, с техните
учители и родители. Със семантична натовареност
са началните страници на разделите, цветовите
сигнали-символи, които индиректно присъстват във
всички елементи на представения в началните
страници код на учебника. Заглавията на методи
ческите единици, както и врязаните заглавия, ко
дират посланията и ключовите идеи на авторския
екип по посока на историческото съзнание и кул
тура на съвременното поколение.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Учебната тетрадка е неразделна част от учеб
ника и е разработена в синхрон с неговото съ
държание. Нейната основна функция е да поеме
тренировъчните дейности, зададени в учебната
книга. Предложените задачи създават възможнос
ти за разширяване, задълбочаване и самоконтрол
на знанията и уменията на учениците съобразно
техните индивидуални потребности. Те се разли
чават както по равнището на дейност, така и по
своята форма. В едни от тях се предлага попъл
ване на схеми или таблици, други изискват позна
ване на паметници на културата или откриване на
информация в писмени и материални свидетел
ства на историята. Част от задачите са свърза
ни с изразяване на мнението на петокласника в
писмена форма. Други предполагат самостоятелно
изследване, а трети се отнасят до творчески зада
чи, които провокират въображението или предпос
тавят работата в екип или по проект.
Включването на знания от други предметни
области реализира на практика изискването за
интегрален характер на обучението и осигурява
реализиране на предвидените в учебната програ
ма ключови компетентности. Заявеният стремеж
за съчетаване на комуникативния и дейностния
подход, прилагането на интерактивни стратегии за
учене чрез игра е израз на убеждението, че овла
дяването на знанията за големите цивилизации от
миналото може да бъде увлекателно и ползотвор
но занимание.

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА
Електронният вариант на учебника е естестве
но продължение на идеята на авторския екип да
осигури на учениците и учителите един завършен
образователен пакет, чрез който обучението да
се превърне в удоволствие и приятно занимание,
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осигуряващо по-лесно, по-бързо и много по-успеш
но овладяване на учебното съдържание. С разра
ботването на електронния продукт на учителите
сме осигурили възможност:
•• да обогатяват учебното съдържание на пе
чатнoтo изданиe на учебника с допълнителна
информация;
•• да онагледяват изучаваните исторически съ
бития и процеси и по този начин да улес
нят процесите на разбиране и запомняне от
страна на учениците;
•• да разнообразяват урочната дейност, като
повишават емоционалната и интелектуална
та активност на учениците със средствата на
информационните технологии;
•• да олекотяват овладяването на учебното
съдържание, като акцентират на отделни
елементи от урока, използвайки всички ин
струменти, които предоставя софтуерният
продукт;
Уроците от електронния учебник съчетават в
себе си образователна и развлекателна функция,
правят по-динамичен и атрактивен процеса на
обучение, осигуряват активно участие на ученици
те в проблемно-познавателни ситуации, създавай
ки условия за съпреживяване на историческите
събития.
Електронният вариант на учебника е основа за
обобщения и за самоконтрол, както и за извърш
ване на различни дейности към всички източници.
Той включва:
•• всички урочни статии от книжното тяло на
учебника, достъпни като електронен продукт;
•• интерактивни карти за по-лесно и успешно
разбиране на историческите събития и про
цеси;
•• документи, таблици и схеми за систематизи
ране на учебното съдържание;
•• възстановки на исторически събития, архитек
турни и археологически обекти;
•• текстови материали, чрез които са предста
вени изучаваните исторически явления, про
цеси и обекти;
•• галерии със снимки и картини, пресъздава
щи изучавани събития и процеси;
•• мултимедийни продукти – презентации и ани
мации с цел по-пълноценно онагледяване на
отделни моменти от учебното съдържание;
•• задачи, чрез които се развиват уменията на
учениците за възприемане, осмисляне и ана
лиз на различни исторически източници; ал
горитми за изпълнение на различни видове
задачи;
•• тестови задачи за самоконтрол и оценка на
знанията и уменията.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
Като част от учебния комплект КНИГАТА ЗА УЧИ
ТЕЛЯ е „натоварена“ с няколко задачи. На първо
място, в нея сме се опитали да дадем отговор
на „предизвикателствата“, свързани с образова
телната реалност, проектирана от новия Закон за
предучилищното и училищното образование и при
лагането на новата учебна документация в обуче
нието по история и цивилизации в 5. клас.
Специално внимание е отделено на организа
цията и съдържанието на Годишното разпределение,
което учителите ще подготвят от учебната 2016/2017
година. Считаме, че предложеният примерен модел
може да бъде рационално използван от всеки пре
подавател в неговата предварителна подготовка на
личното годишно разпределение. Държим да уточ
ним, че съдържанието на отделните графи не би
могло да има задължителен характер, а е по-ско
ро ориентир по посока на собствените виждания и
творчески подход на конкретния учител.
Друг акцент сме поставили върху идеите за
урочни разработки. Въпреки преподавателския
опит, който споделяме, считаме, че те също имат

ориентировъчен характер и не следва да бъдат
разглеждани като единствени универсални реше
ния за подбор на целите и технологията на кон
кретните уроци. Но със сигурност са работещ
ориентир, който може да спести време и усилия
в предварителната подготовка на урока, както и
отправна посока за собствени иновативни реше
ния. Убедени сме във възможността за създаване
на споделено пространство от действащи учители,
които прилагат идеите на обща методическа шко
ла. Това е обозрима перспектива и една от целите
на авторския екип.
Като следващ елемент от съдържанието на на
стоящото помагало са предложените идеи за контрол и оценка на знанията и уменията на учени
ците. За всеки раздел на учебника са предвидени
тестови задачи в 2 варианта, както и материали за
контрол и оценка на входа и изхода на обучението
по история и цивилизации в 5. клас. Предложени
са модели за спецификация на тестовите задачи и
скала за оценяване на постиженията, които могат
да служат като ефективна основа за адаптация
съобразно спецификата на процеса на обучение в
съответното училище.
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ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ,
КОЯТО Е ИЗПОЛЗВАНА
ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

В търсенето на ефективни обучаващи системи
за организация на учебния процес съвременната
дидактика въвежда термина „педагогическа технология“. Той се схваща като по-широк от понятието
„метод“ и най-често се разбира като процедура,
която обединява различни операции по констру
иране, формиране и контрол на знания, умения и
навици в съответствие с поставените цели. Това е
основание образователните технологии да се об
вързват с процесуалната страна на образовател
ната дейност. Като съвкупност от последователно
осъществявани техники те на практика реализират
дадения метод. Докато методът показва по какъв
начин се осъществява дейността, технологията
създава по-висока степен на структурираност и
научна обоснованост на процедурните действия.
Тези характеристики на технологията са основа
за насочване на обучението към овладяване на
знанията за умения или за тяхната технологиза
ция. Всяка образователна технология включва:
•• цел;
•• научни идеи, на които се опира;
•• система от действия на учителя и ученика;
•• критерии за оценка на резултатите;
•• резултати;
•• ограничения в използването.
Прилагането на образователни технологии
в обучението по конкретен предмет осигурява
постигане на кодираните в мисията му основни
цели. При обучението по класове се визира пости
гане на проектираните в учебната програма очак
вани резултати. Това налага да се отделя специ
ално внимание на предварителното осмисляне и
подбор на подходите, методите, средствата и условията, чрез които да се постигнат заложените
според програмата цели. Оценката на резултатите се явява индикатор за качеството на реализи
рания образователен процес.
В стремежа за постигане на ефективна обра
зователна среда в обучението по история и циви
лизации, чрез всеки елемент от предлагания обу
чителен пакет, нашият екип реализира идеите на
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конструктивизма, дейностния подход и комуникативната педагогика по отношение на личностно
ориентираното и развиващото обучение.
Сред образователните технологии, които пред
лагаме, сме заложили на:
•• ученето чрез опита;
•• проблемно базираното обучение;
•• проектно ориентираното обучение;
•• на отделни стратегии от програмата „Разви
тие на критическото мислене чрез четене и
писане“;
•• интегрирането на новите информационни и
комуникационни технологии в обучението
(e-learning).
Мотивацията за подобен избор се обуславя от
засилената интерактивност и груповата работа,
които характеризират посочените стратегии. Во
дещ остава стремежът за постигане на своеоб
разна автономия на ученика. (Т. Ангелова, 2004).
Освен повишаване на активността на участниците
в процеса на обучение и поддържане на непрекъс
ната обратна връзка, си даваме сметка и за това,
че използваните технологии създават условия за
формиране ценности и стимулиране на отговорно
обществено поведение сред младите хора.
Обвързването на историческата образованост
не с количественото усвояване на исторически
факти, а с органическото им преработване и пре
връщането им в способност и умение на млади
те хора, според нас е гаранция за развитие на
дейностната страна на обучението. Изборът на
стратегии за търсене на обяснение, върху които
са конструирани част от задачите за самостоятел
на работа по време на урока, е основа за пости
гане на съпричастност от страна на учениците. В
същото време прилагането на диалоговата педа
гогика е възможност за създаване на ефективна
система за мониторинг (непрекъснат контрол) на
напредъка в постиженията на учениците.
Ефективното реализиране на учебната програ
ма предполага широко използване на междупредметните връзки. Методологическа основа за
това задават избраните от нашия екип педагоги
чески подходи.
В отделните урочни единици сме се опитали
да постигнем взаимопроникване на познание от
граничните области на обучението по география
и икономика, български език и литература, чужд
език, изобразително изкуство, математика, физи
ка, биология и здравно образование, музика и т.н.
Практическият опит, който имаме, ни дава осно
вание да държим сметка за възможностите, които
интердисциплинният подход гарантира по посока
на формиране на основните ключови компетен
ции.

Използването на потенциала на междупредмет
ните връзки с географията разширява знанията на
учениците за закономерностите на пространстве
ната организация на света, подпомага уменията
за опериране с картографска и статистическа ин
формация. Връзката с езика и литературата под
помага комуникативно-речевите умения на мла
дите хора, техния стил на изразяване и писмена
култура. Изкуството се оказва полезно за „общу
ването“ с различните изображения, които са ши
роко застъпени като ресурс при изучаването на
цивилизациите на Античността. Знанията по мате
матика са необходими в усвояването на умението
за хронология и т.н.
Възможностите на междупредметния синтез са
използвани широко не само в учебника, но и в
електронното помагало и работната тетрадка.
Като отговор на нормативните изисквания, в
учебния комплект по история и цивилизации за 5.
клас на издателство „Булвест 2000“ са предложени
различни идеи за самостоятелна или изследователска работа, която може да бъде осъществява
на както по време на урока в училище, така и вкъ
щи, в музея или в друга форма от извънкласната
дейност. Те, от друга страна, налагат използването
на по-динамични методи и похвати от страна на
учителите при поднасяне на информацията, както
и предварително осмисляне на когнитивните рав
нища на дейностите, изпълнявани от учениците.
Изведените в международен план маркери
като: ключови компетентности, интердисциплинност, активно обучение, умения за самостоятелно
учене, функционална грамотност и т.н., логично
намират място в новата документация за училищ
ното образование. Повечето термини не са нови
за педагогическата теория, но така и не успяха
да се превърнат в „работещи“ елементи на об
разователната ни система. В конкретния случай
става въпрос за понятието „ключови компетентности“, което, като компонент на учебната про
грама, поставя на дневен ред необходимостта от
преосмисляне на взаимовръзката между целите
на обучението по история и цивилизации и средствата за оценяване на постиженията на ученици
те през целия курс на обучение, започвайки още
от 5. клас. Наложителна е промяна в инструментариума за контрол и оценка на постиженията на
учениците. Документът предписва използването
на различни методи и средства, както и отчита
нето на динамиката в различните сфери на по
знавателната дейност (усвояване и преработване
на информация, прилагане на знания и умения,
формиране на компетентности, оценъчни дейности
и др.) В такава посока следва да приемаме като
рационално начало предложеното процентно съ

отношение на видовете и формите за контрол и
оценка на знанията, уменията и компетенциите на
учениците:
Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания)

50%

Оценки от контролни работи

25%

Оценки от други дейности (работа в час, изпълне- 25%
ние на домашни работи, на упражнения, работа
по проекти и др.)

Принципна новост за 5. клас е оценяването
върху работа по проекти, както и от практически
дейности, което определено потвърждава посоче
ните по-горе тенденции, ориентирани към техно
логичната страна на знанията и компетенциите на
учениците.
Това, на което ни се иска да обърнем внима
ние, са критериите за оценяване. Според нас те
следва да насърчават и стимулират дейността на
учениците, като акцентът се поставя главно върху
овладяването на специфични умения и развиване
то на компетенции. Графичният израз на описания
процес би могъл да се представи по следния на
чин (по Хр. Тужаров, 2009):
Получаване на
знания

Разбиране на
знания

ВХОД

Прилагане на
знания
ИЗХОД

ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

Цели

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Оценъчни
инструменти

Педагогически таксономии

Използването на термина таксономии налага
уточнението, че те служат като опора за опре
деляне на целите и конкретните задачи на обу
чението. Самото понятие има гръцки произход
(taxis = ред, nomos = закон) и визира методите
и подходите, чрез които се реализират целите на
урока, включително и по отношение на използва
ните оценъчни инструменти. Въз основа например
на получените резултати от тестова проверка за
учителя става ясно къде и върху какви „пробиви“
в знанията на учениците следва да се насочи тре
нировъчната работа в следващите уроци.
По какъв начин таксономиите са заложени в
настоящия учебен комплект?
Една от възможностите, която сме използвали,
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се отнася до ключовите въпроси и задачи, които
присъстват в отделните методически единици. Те
са натоварени с функциите на текущ контрол. Съ
образно възрастовите, интелектуалните и психо
логическите особености на петокласниците пред
намерено е търсено съответствието им с първите
три равнища от таксономията на Блум: знания-разбиране-прилагане.
На ниво знания/запаметяване си задаваме
въпроса: Може ли ученикът да запомни или да възпроизведе информацията? Очакваните резултати
са свързани с възпроизвеждане на запомнени
дати, събития, личности, тяхното разпознаване,
разграничаване, представяне и т.н.
На по-високото ниво разбиране въпросът е:
Може ли ученикът да обясни (факти, събития, понятия)? Очакваните резултати са свързани със
способността за разбиране на смисъла, за опи
сание, обяснение и преобразуване на получената
информация.
На ниво прилагане се питаме: Може ли ученикът да използва информацията по нов начин? Оч
акваните резултати са свързани със способността
да се използват знанията за решаване на задачи
или проблеми в нови ситуации, като се използват
усвоените алгоритми, да се търси самостоятелно
информация по зададени опори или се използват
нови информационни ресурси от други предмет
ни области. Знанието на това ниво има предимно
технологичен, процедурен характер, което озна
чава, че става въпрос за умения и компетенции.
На такъв принцип са съставени и задачите в
работната тетрадка. Задачите, които са на по-ви
соко когнитивно равнище, са маркирани със звез
дичка.
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Съчетаното използване на учебника и помага
лото създава условия за динамика и педагогичес
ко разнообразие на урока по история. Методи
чески идеи за това са предложени в поурочните
разработки, но като автори сме убедени, че от
вореният им характер предоставя много повече
възможности за творчество на всеки учител.
Въпреки че не могат да бъдат предписани или
обяснени всички проблеми, отнасящи се до про
цеса на оценяване, е важно да обърнем внимание
на още една процедура, свързана с периодичния
тематичен контрол, който най-често се провеж
да след края на всеки раздел от учебника. Става
въпрос за спецификацията на тестовите задачи,
т.е. за съдържателната рамка, посредством коя
то се описват предварително целите на тестовото
изпитване и се определя инструментариума, който
ще се използва при измерването. Тя играе роля на
описателна основа на характеристиките на теста,
тъй като показва нагледно какво съдържание се
проверява и на какво равнище.
Спецификацията може да се конструира по
различен начин. Един от станалите популярни
варианти сред учителите е под формата на таб
лица. По вертикала се разполагат елементите от
съдържанието на учебната програма – областите
на компетентност. След това се идентифицират
ключовите цели за всеки дял, като се посочват
проектираните в програмата очаквани резултати.
Те се отбелязват в полетата на разположените по
хоризонтал познавателни равнища (знание, раз
биране, прилагане), както е показано в следващия
пример. В таблицата е добавена информация и за
следващата стъпка, която е свързана с констру
иране на тестовите задачи.

Област на
компетентност

Брой
задачи

Очаквани резултати на ниво учебна програма
З

Фундаментите Описва възникването на първите цивилизации в Шумер и Акад.
на съвремен
Задача: Довършете изречението:
ния свят
Първите цивилизации възникнали
.................
а) едновременно в Мала Азия и Западна Европа
б) на територията на т.нар. „Плодороден полумесец“
в) на територията на Балканите
г) само в долината на р. Нил
Национално
и световно
историческо
и културно
наследство

Разпознава паметници на изкуството от Месопотамия и Египет, превърнали се
в част от световното културно наследство.

Човекът в
историята

Разпознава обществените групи в Египет и Месопотамия.

Източници на
историята

Прилага правилата за записване и изчисляване на векове и години.

Р

П





Задача: С наследството на кои цивилизации свързвате следните културни паметници?
а) Гилгамеш укротява лъв
б) Големият сфинкс
в) Портата на Ищар
г) Храмът на Рамзес II в Абу Симбел


Задача: Опишете как било организирано египетското общество. Използвайте следните
ключови думи: фараон, жреци, войници, търговци, чиновници, писари, занаятчии, земеделци, роби, поданици, привилегии.


Задача: Отбележете върху линията на времето
а) първата година на I-ви и на IV-ти век сл.Хр.
б) последната година на II-ри и на V-ти век пр.Хр.
Използва пространствени ориентири за определяне местоположението на първите цивилизации.
Задача*: Отбележете в полетата на картата реките Нил 1 , Тигър 2 и Ефрат 3 .



Общо задачи по когнитивни равнища
* Този тип задачи са от трето познавателно равнище, тъй като се работи с контурна карта, чрез която учениците се по
ставят в нова информационна среда.

Важно е да се уточни, че целта на специфика
ционната таблица е в теста да се включат такива
задачи, които измерват основно съдържание от
учебната програма и обхващат всички познавател
ни равнища. Разпределянето на тестовите задачи
според когнитивните равнища става по преценка
на преподавателя (за националните външни оце
нявания това се прави на експертно ниво), тъй
като той най-добре познава нивото на своите уче

ници. Тестовите спецификации показват колко за
дачи трябва да има в теста, какъв е техният фор
мат, тяхното съдържание, както и съответстващите
им мисловни процеси, които проявява ученикът
при решаването им. Според нас, прилагането на
гъвкава педагогическа технология в урока открива
възможности за вариативност на процеса на оце
няване постиженията на учениците и е обект на
решение на учителя.
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Примерно годишно разпределение
на учебното съдържание по история и цивилизации за 5 клас
Месец
–
Седми
ца

Тема

Вид на
урока

Компетентности като очаквани резултати от
обучението по темата от учебната програма

Нови понятия
и ключови думи

1

2

3

4

5

IX – 1

1. Миналото на
ОБ –
днешна България – 2 уч.
начален преговор часа

IX – 2

Проверка на входното равнище

К–
1 уч. час

Проверка на знания и умения, формирани в
начален етап.

IX – 2

2. Науката история – разказ за
миналото

НЗ –
1 уч. час

1. Разбира смисъла на науката история и нейното
значение.
2. Разграничава основните видове исторически
източници.
3. Разпознава Херодот като „баща на историята“.

история
исторически източ
ници/извори
археология

X–3

Времето в историята

У–
1 уч. час

1. Прилага правилата за записване и изчисляване
на векове и години.
2. Установява продължителността на праисторическата и античната епоха с помощта на линия на
времето.
3. Попълва линия на времето.

хронология:
– ера
– епоха
– хилядолетие
– век
Праистория
Античност

X–3

4. В търсене на
произхода на
човека

НЗ –
1 уч. час

1. Описва промените в еволюцията на първите
хора на основата на изображения.

еволюция
теория
ледников период

X–4

5. Ловци и творци

НЗ –
1 уч. час

1. Разпознава паметници на праисторическото
изкуство: рисунки от пещерите Ласко, Алтамира,
Вилендорфската Венера.
2. Посочва елементи от вярванията на праисторическите хора: преклонение пред силите на
природата, вяра в живота след смъртта.
3. Описва на основата на изображения живота на
хората през старокаменната епоха.

бумеранг
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Преговор на ученото в начален етап

Ключови компе
тентности

6

Междупредметни връзки

Педагогическа
технология
При работата по тема
та се използват:

Методи и
форми
на оценяване

Бележки

7

8

9

10

Устно
изпитване
Входящ тест
Умения за учене

1. Развива основни умения на езикова
грамотност.
2. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.

–
–
–
–

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

1. Развива способности за изчисляване,
работейки с линия на времето.
2. Развива способности за чертаене и
разчитане на графика.

– текста от урока,
– линия на времето,
– задачите от уч. тетрадка на с. 6 и 7,
– 2 задачи от ел. вариант на учебника.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Използва знания и развива умения за
работа с научен текст и извлича съществена информация от учебника по история.

Умения за учене

1. Спомага за осмисляне и съвместно
използване на основни общи понятия –
еволюция.
2. Формира умения за наблюдаване на
картина.
3. Развива умения за пространствено
локализиране на древните цивилизации.

– текст от урока,
– изображения от
учебника и от други
източници,
– задачите от уч. тетрадка на с. 8 и 9,
– 4 задачи от ел. вариант на учебника.

Умения за учене

1. Изгражда разбиране за единството на
околната среда и ежедневието на хората.
2. Формира умения за наблюдаване и
съставяне на кратко описание по картина.

Дигитална
компетентност

1. Изпълнява задачи, свързани с търсене
то, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.

Задачите
от ел.
вариант се
въвеждат
поетапно
в хода на
урока.

изображения,
писмен извор,
таблица,
задачи в уч. тетрадка
на с. 5,
– 4 задачи от ел. вариант на учебника.

Оценяват се
умения за
попълване
на линия
на времето
(в учебната
тетрадка)

Използване на
ИКТ за
откриване
на информация за
археологически
находки
от първите
хора по
българските земи.

– различни по вид
изображения,
– задачите от уч. тетрадка на с. 10 и 11,
– 5 задачи от ел. учебник.
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1
X–4

X–5

2

3

4

6. Земеделието
променя света

НЗ –
1 уч. час

1. Разбира ролята на географските условия за
поява на земеделската дейност.
2. Определя причините за възникване на земеделието.
3. Използва пространствени ориентири за опре
деляне териториите на „Плодородния полумесец“.
4. Изброява последици от неолитната революция.
5. Описва на основата на изображения живота на
хората през новокаменната епоха.

7. Балканските земеделци на прага
на цивилизацията

НЗ –
1 уч. час

1. Посочва на картата археологически обекти
с открити следи от човешки живот в днешните
български земи – Караново.
2. Дава пример за обществено разслоение – Варненски некропол.

X–5

Първите хора –
(По следите на
историята)

ПД –
1 уч. час

1. Разпознава паметници на праисторическото
изкуство: рисунки от пещерата Магура.
2. Посочва на картата археологически обекти
с открити следи от човешки живот в днешните
български земи – пещерите Магура, Козарника и
Бачо Киро.
3. Формиране на умения за използване на различни средства за онагледяване.

X–6

8. Праистория

ОБ –
1 уч. час

1. Разбира ролята на географските условия за
поява на особености в земеделската дейност.
2. Разпознава паметници на праисторическото
изкуство.
3. Посочва елементи от вярванията на праисторическите хора: преклонение пред силите на
природата, вяра в живота след смъртта.
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5
земеделци
„неолитна революция“

номади
общество
некропол
цивилизация

6
Компетентности
в областта на
българския език
Умения за учене

7

1. Развива техниките на четене и пис– карта,
мената култура на учениците, а чрез
– линия на времето,
понятията се обогатява езиковата култура – рисунки и изображения,
на учениците.
– задачите от уч. тетрадка на с. 12 и 13,
1. Развива основни умения на езиковата
– 4 задачи от ел. вариграмотност.
ант на учебника.
2. Развива умения за пространствено
локализиране на древните цивилизации.
3. Формира умения за наблюдаване и
съставяне на кратко описание по картина.

Умения за учене

1. Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни
знаци.

Дигитална
компетентност

1. Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.
2. Представя историческа информация,
като използва текстообработващи програми.
3. Усвоява знания за културното наследство по българските земи.

Културна
компетентност

8

Компетентности
в областта на
българския език

1. Използва знания и развива умения за
работа с речник на чуждите думи в българския език и терминологичен речник.
2. Развива техниките на четене и писмената култура на учениците, чрез използваните понятия се обогатява и езиковата
им култура.

Умения за учене

1. Развива умения за работа с географска карта и разпознаване на основни
знаци.

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

1. Развива способности за изчисляване,
работейки с линия на времето.
2. Развива способности за чертаене и
разчитане на графика, търсене на белези
за еднаквост и съпоставимост на фигури.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Използва знания и развива умения за
работа с научен текст и извлича съществена информация от урочна статия от
учебника по история.
2. Развива техниките на четене и писмената култура на учениците.

Умения за учене

1. Спомага за осмисляне и съвместно
използване на основни общи понятия.
2. Изгражда разбиране за единството на
околната среда и ежедневието на хората.

9

10

Оценяват
се текстове
от домашна
работа –
описание на
всекидневието
в неолитното
селище.

– карта,
– описание по картина,
– изготвяне на съобщение,
– задачите от уч. тетрадка с. 15,
– материалите в ел.
вариант на учебника –
4 задачи.

карта,
изображения,
текст от учебника,
задачите от уч. тетрадка на с.14,
– различни средства
за онагледяване на
информация за исторически обекти.

Оценяване на
изработените
материали.

–
–
–
–

Устно изпитване.
Оценяване на
домашните
работи –
страница от
дневника.

–
–
–
–

текст от извори,
изображения,
теста в учебника,
10 тестови задачи от
тема 7 в ел. вариант
на учебника.
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1

2

3

4

5

X–6

9. Човекът край
големите реки

НЗ –
1 уч. час

1. Описва възникването на първите цивилизации в администрация
дига
Шумер и Акад, Месопотамия.
2. Използва пространствени ориентири за определяне местоположението на първите цивилизации.
3. Извлича информация от исторически източници
(писмени документи и изображения) за стопанските дейности и всекидневието.

XI – 7

10. Времето на
фараоните

НЗ –
1 уч. час

1. Разпознава различните обществени групи.
2. Извлича информация от исторически източници
(писмени документи и изображения) за обществото.
3. Познава паметниците, включени в Седемте
чудеса на античния свят, създадени в Египет –
пирамидите.

жрец
храм
държава
роб
монархия
династия
фараон
поданици
свободни хора

XI – 7

11. Първите държави в Месопотамия

НЗ –
1 уч. час

1. Описва по зададени показатели форми на
държавно управление: град-държава, монархия,
империя.
2. Представя ролята на законите за развитието на
държавата (законите на Хамурапи).
3. Разпознава паметници на изкуството от Месопотамия, превърнали се в част от световното
културно наследство – портата на Ищар, колоната
със законите на Хамурапи, висящите градини на
Семирамида.

град-държава
империя
писменост
закон

XI – 8

12. Империите в
Древния Изток

НЗ –
1 уч. час

1. Описва по зададени показатели форми на
държавно управление: град-държава, монархия,
империя.

професионална
армия
дипломация
обсадна техника

XI – 8

13. Как да описваме барелеф

У–
1 уч. час

1. Извлича информация от исторически източници (изображения) за обществото, стопанските
дейности и всекидневието.
2. Усвояване на основни техники на историята –
работа с материален извор.
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6

7

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

1. Развива способности за разчитане на
графика.

Умения за учене

2. Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни
знаци.

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

1. Развива способности за изчисляване.

Умения за учене

1. Развива умения за пространствено
локализиране на древните цивилизации.
2. Спомага за осмисляне и съвместно
използване на основни общи понятия.

8

9

10

–
–
–
–
–

карта,
диаграма,
писмен извор,
изображения,
задачите от
с. 16 и 17 в тетрадката,
– 4 задачи от ел. вариант на учебника.

–
–
–
–

схема,
карта,
текст от учебника,
задачите от
с. 18 и 19
от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

Културна компе
1. Развива разбиране за историческата
тентност и уместойност на архитектурната среда.
ния за изразяване
чрез творчество
Умения за учене

1. Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни
знаци.
2. Формира умения за наблюдаване на
картина и съставяне на кратко описание
по картина.
3. Спомага за осмисляне и съвместно
използване на основни общи понятия.

–
–
–
–

писмен извор,
карта,
рисунка,
задачите от
с. 20 и 21
от тетрадката,
– 4 задачи в ел. вариант на учебника

Културна компе
1. Развива разбиране за историческата
тентност и уместойност на архитектурната среда.
ния за изразяване
чрез творчество
Умения за учене

1. Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни
знаци.
2. Спомага за осмисляне и съвместно
използване на основни общи понятия.

–
–
–
–

Умения за учене

1. Формира умения за наблюдаване на
картина и съставяне на кратко описание
по картина.
2. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.
3. Затвърждава използване на понятия
като композиция, фон и др.

– барелефи и текст от
учебника,
– задачите от с. 23 от
учебната тетрадка.

текста от учебника,
карта,
изображения,
задачите от с. 22 от
тетрадката,
– 5 задачи в ел. вариант на учебника.

Като допълнителна информация се
предлагат
знанията
за хетите.
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2

3

4

5

XI – 9

14. Светът на
източния човек

НЗ –
1 уч. час

1. Разбира ролята на образованието в Древен
Египет и Месопотамия.
2. Дава примери за постижения на източните
народи в областта на медицината, математиката и
астрономията.

мит
астрономия
астрология

XI – 9

15. Свещените
знаци

НЗ –
1 уч. час

1. Разграничава писменостите на източните
народи (йероглифи, клинописно писмо, буквено
писмо).
2. Разбира ролята на образованието в Древен
Египет и Месопотамия.

писмени системи:
– клинописно писмо;
– йероглифи;
– буквено писмо

XI – 10

16. Богове, гробници, храмове

НЗ –
1 уч. час

1. Познава главни божества в Египет и Месопотамия (Озирис, Изида, Ра, Анубис, Мардук, Ищар).
2. Разграничава представи за живота след
смъртта в Египет и Месопотамия.
3. Разбира ролята на религията в обществения
живот.
4. Разпознава паметници на изкуството от
Месопотамия и Египет, превърнали се в част от
световното културно наследство – маската на
Тутанкамон.

религия
политеизъм

XI – 10

17. Царството на
евреите

НЗ –
1 уч. час

1. Описва зараждането на религията на евреите и юдаизъм
монотеизъм
нейните символи.
2. Използва пространствени ориентири за опреде- Библия
ляне местоположението на първите цивилизации.
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6

7

8

Умения за учене

1. Изгражда разбиране за единството на
околната среда и ежедневието на хората.
2. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.

Културна
компетентност
и умения за
изразяване чрез
творчество
Литература

1. Използва представите за света и човека, изградени чрез познатите митове от
Античността.

– описание по картина,
– текста от учебника,
– задачите от
с. 24 и 25 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Използва знания и развива умения за
работа с научен текст и извлича съществена информация от урочна статия от
учебника по история.

Дигитална
компетентност

1. Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.

Умения за учене

1. Спомага за формиране на трайни
представи за паметници на античната
култура.
2. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.
3. Спомага за осмисляне и съвместно
използване на основни общи понятия.

Умения за
общуване на
чужди езици

1. При изучаване на новите понятия от
чужд произход се обясняват и усвояват
чуждоезикови лексикални единици.

9

10

– текст от учебника,
– писмени и материални
източници,
– задачите от с. 26 и
27 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.
– изображения в учебника,
– задачите от с. 28 и
29 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

Културна компе
1. Развива разбиране за историческата
тентност и уместойност на архитектурната среда.
ния за изразяване
чрез творчество
Умения за учене

1. Използва знания и развива умения за
работа с различни видове текст, изготвяне на описание.
2. Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни
знаци.

Умения за
общуване на
чужди езици

1. При изучаване на новите понятия от
чужд произход се обясняват и усвояват
чуждоезикови лексикални единици.

– карта,
– писмен извор и изображения,
– задачите от с. 30 и
31 от тетрадката,
– 4 задачи от ел. вариант на учебника.

Умения за под1. Утвърждава активно отношение за
крепа на устойчи- опазване на паметниците на миналото.
вото развитие и
за здравословен
начин на живот и
спорт
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XII – 11

18. Как да „четем“ У –
писмени източни- 1 уч. час
ци

1. Извлича информация от исторически източници
(писмени документи) за обществото, стопанските
дейности и всекидневието.
2. Усвоява основни техники на историята – работа с писмен източник.

XII – 11

19. Древният
Изток

ОБ –
1 уч. час

1. Познава паметниците, включени в Седемте чудеса на античния свят, създадени в Месопотамия
и Египет.
2. Разпознава паметници на изкуството от Месопотамия и Египет, превърнали се в част от световното културно наследство – Големия сфинкс.
3. Използва пространствени ориентири за определяне местоположението на първите цивилизации.
4. Описва по зададени показатели форми на
държавно управление: град-държава, монархия,
империя.
5. Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели за достиженията на египетската архитектура, запазени до наши дни.

XII – 12

Проверка и оценка К –
върху раздел Дре- 1 уч. час
вен Изток.

Проверка на равнището на знанията и компетентностите за Древния Изток

XII – 12

20. Първите европейци

НЗ –
1 уч. час

1. Използва пространствени ориентири при описанието на Древна Елада.
2. Извлича информация от различни исторически
източници (писмени, изображения) за стопанските дейности и всекидневието на елините.
3. Посочва предимствата на географското положение за развитието на Елада.

XII – 13

21. Микенският
свят и Троянската
война

НЗ –
1 уч. час

1. Използва пространствени ориентири при описанието на Древна Елада.
2. Разбира ролята на войната като част от живота
на древните елини.
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Компетентности
в областта на
българския език

– различни изображе1. Развива техниките на четене и писния,
мената култура на учениците, а чрез
използваните понятия обогатява и езико- – писмени източници.
вата им култура.
2. Развива умения за правилно прилагане
на глаголните времена.

Умения за учене

1. Използва знания и развива умения за
работа с различни видове текст.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Развива техниките на четене и писмената култура на учениците, а чрез
използваните понятия обогатява и езиковата им култура.
2. Развива умения за правилно прилагане
на глаголните времена.

Културна
компетентност
и умения за
изразяване чрез
творчество

1. Развива умения за разбиране за историческата стойност на архитектурната
среда.

9

– карта,
– линия на времето,
– тестовите задачи от т.
17 от ел. вариант на
учебника,
– работи се в интернет.

Устна проверка върху
раздела
Древен Изток.
Оценяване
на писмата
до приятел с
описание на
гробницата на
Тутанкамон.

– тестови задачи от
учебника

Тестови задачи от КНУ
върху раздела

Умения за учене

1. Изгражда умения за разбиране на
единството на околната среда и ежедневието на хората.
2. Развива умения за пространствено
локализиране на древните цивилизации.
3. Формира умения за наблюдаване на
картина.

– карта,
– изображения от учебника,
– митологичния образ
(Минотавъра),
– задачите от с. 32 от
тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

Умения за учене

1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Използва знания и развива умения за
работа с научен текст и извлича съществена информация от урочна статия от
учебника по история.

– карта,
– изображения,
– самостоятелно тър
сене на информация в
интернет,
– домашна работа за
Хектор и Ахил,
– понятието „троянски
кон“ някога и днес,
– задачите от с. 34 и
35 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

10

Оценяване на
домашната
работа върху
двубоя на
Хектор и Ахил.
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XII – 13

22. Гръцката колонизация – раждането на един нов
свят

НЗ –
1 уч. час

1. Представя последиците от Великата гръцка
колонизация за развитието на Елада и античния
свят.

колонизация
елини
варвари
колония

XII – 14

23. Античният
полис – гражданите, тираните и
законите

НЗ –
1 уч. час

1. Различава различните обществени групи в
полиса.
2. Описва делата на Солон, с които остава в
историята.
3. Извлича информация от различни исторически
източници (писмени, изображения) за стопанските дейности и всекидневието на елините.
4. Познава елементите на държавност в полиса.

полис
агора
граждани
роби
олигархия
тирания

I – 14

24. Спарта –
обществото на
равните

НЗ –
1 уч. час

1. Описва делата на Ликург, с които остава в
историята.
2. Различава различните обществени групи в
полиса.
3. Познава елементите на държавност в Спарта.

илоти
хоплит
хитон

I – 15

25. Атина – градът
на свободното
слово

НЗ –
1 уч. час

1. Различава различните обществени групи в
полиса.
2. Разграничава държавното устройство в Атина и
Спарта.
3. Познава елементите на държавност в Атина.

демокрация
архонт

I – 15

На училище в
Древна Елада
(По следите на
историята)

ПД –
1 уч. час

1. Извлича информация от различни исторически
източници (писмени, изображения) за стопанските дейности и всекидневието на елините.
2. Описва различията в образованието и възпитанието на децата в Атина и Спарта.

I – 16

26. Гръко-персийските войни

НЗ –
1 уч. час

1. Използва пространствени ориентири при опимаратон
санието на Древна Елада.
таран
2. Разграничава причини и последици от Гръко-
персийските войни.
3. Разбира ролята на войната като част от живота
на древните елини.
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1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.
2. Формира умения за наблюдаване на
картина.
3. Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.

–
–
–
–

Умения за учене

1. Осмисляне и съвместно използване на
основни общи понятия.
2. Формира умения за наблюдаване на
картина.

Инициативност и
предприемчивост

3. Изгражда отношение към инициативността, активността, независимостта и
новаторството в личния и обществения
живот.

– текст от учебника,
– описание на картина,
– задачите от с. 38 и
39 от тетрадката,
– 4 задачи от ел. вариант на учебника.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Използва знания и развива умения за
работа с научен текст и извлича съществена информация от урочна статия от
учебника по история.

Умения за учене

1. Изгражда разбиране за единството на
околната среда и ежедневието на хората.

Социални и граждански
компетентности

1. Изгражда разбиране за кодексите на
– извличане на инфор
поведение, характерни за древните общемация от карта, схема,
ства, осмисля ценностите на Античността
текст и изображения,
и връзката им със съвременността.
– задачите от с. 42 и
43 от тетрадката,
1. Търси информация чрез ИКТ за видни
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.
държавници.

Умения за учене

Дигитална
компетентност

Дигитална компетентност
Компетентности
в областта на
българския език

1. Развива техниките на четене и писмената култура на учениците, а чрез
използваните понятия обогатява и езиковата им култура.

Умения за учене

1. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.

Умения за учене

1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.
2. Формира умения за наблюдаване на
картина и съставя кратко описание.

9

10

карта,
изображения,
текст от учебника,
самостоятелно търсене на информация в
интернет за Одисей и
сирените,
– Прави се описание
по картина – гръцки
кораб,
– задачите от с. 36 и
37 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

– извличане на информация от карта,
схема, текст и изображения,
– задачите от с. 40 и
41 от тетрадката,
– 4 задачи от ел. вариант на учебника.
Търсене на
информация чрез
ИКТ за
Клистен.

– сравнителна таблица

–
–
–
–
–

карта,
картосхема,
текст,
изображения,
задачите от с. 44 от
тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.
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I – 16

27. Пелопонеската НЗ –
война – хоплитът
1 уч. час
срещу философа

хазна
1. Описва делата на Перикъл, с които остава в
историята.
2. Разграничава причини и последици от Пелопонеската война.
3. Разбира ролята на войната като част от живота
на древните елини.

I – 17

28. Как да „четем“ У –
историческа карта 1 уч. час

1. Използва пространствени ориентири при описанието на Древна Елада.
2. Прилагане на различни техники на историята –
работа с историческа карта.

I – 17

29. Империята на
Александър Македонски

НЗ –
1 уч. час

1. Свързва империята на Александър Велики със
зараждането на елинистическата епоха.

I – 18

30. Как да описваме историческа
личност

У–
1 уч. час

1. Описва делата на Александър Велики, с
които остава в историята.
2. Търси и селектира информация от различни
източници и ИКТ за видни държавници.

II – 18

31. Светът на
древния елин

НЗ –
1 уч. час

1. Разбира значението на Олимпийските игри в
живота на елините.
2. Дава примери за спортове, включени и в
днешните олимпиади.
3. Описва основните елементи на театралното
представление.

театър
оратор
амфора
Олимпийски игри

II – 19

32. Наследството
на Древна Елада

НЗ –
1 уч. час

1. Открива елементите на атинската демокрация в
съвременността.
2. Дава примери за спортове, включени и в
днешните олимпиади.

философия
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Умения за учене

1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.
2. Формиране на трайни представи за
паметници на античната култура.

– хронологична таблица,
– задачите от с. 45 от
тетрадката,
– 4 задачи от ел. вариант на учебника.

Умения за учене

1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.

– карти и изображения.

Умения за учене

1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.
2. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.

–
–
–
–

Компетентности
в областта на
българския език

1. Развива умения за изготвяне на характеристика на известна личност.

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

1. Развива способности за изчисляване,
работейки с линия на времето.

–
–
–
–

Умения за учене

1. Спомага за осмисляне и съвместно
използване на основни общи понятия.
2. Изгражда разбиране за единството на
околната среда и ежедневието на хората.
3. Формира умения за наблюдаване на
картина и съставяне на кратко описание
по картина.

– изображения,
– веществени извори,
– исторически паметници,
– задачите от с. 48 и
49 от тетрадката,
– 6 задачи от ел. вариант на учебника.

Социални и граждански
компетентности

1. Разширява представите за ценностите
на олимпизма.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Използва знания и развива умения за
работа с научен текст и извлича съществена информация от урочна статия от
учебника по история.

– текст от учебника,
– различни по вид изображения,
– дискусия,
– задачите от с. 50 и
51 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. материали в учебника.

Дигитална компетентност

Търси информация чрез ИКТ по зададени
показатели за представители и постижения на елините в различни научни
области (история, география математика,
философия и астрономия).

9

10

карта,
писмени източници,
изображения,
задачите от с. 46 и
47 от тетрадката,
– 4 задачи от
ел. учебник.
карта,
писмени източници,
изображения,
линия на времето.

Оценяване
на писмено
описание на
елинския дом
или пазара.
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33. Елинистическият свят

НЗ –
1 уч. час

1. Обяснява понятието „елинизъм“ чрез примери
за взаимно влияние между елинската и източните
култури.
2. Познава паметниците на древногръцката кул
тура, включени в Седемте чудеса на античния
свят – Александрийския фар.

II – 20

Седемте чудеса
(по следите на
историята)

ПД –
1 уч. час

1. Познава паметниците на древногръцката кул
тура, включени в Седемте чудеса на античния
свят.
2. Представя информация чрез Power Point.

II – 20

34. Богове и
герои

НЗ –
1 уч. час

1. Разпознава елинските богове – Зевс, Хера,
Атина, Дионис, Аполон, Артемида.
2. Дава примери за герои от гръцката митология
– Персей, Херакъл, Орфей, Дедал, Одисей, Ахил,
Икар, Европа.

II – 21

35. Как да съставим план на текст

У–
1 уч. час

1. Разпознава елинските богове.
2. Дава примери за герои от гръцката митология –
Херакъл, Прометей.
3. Разработва план за създаване на текст. Създава текст по предварително зададени показатели.

II – 21

36. Древна Елада

ОБ –
1 уч. час

1. Разграничава държавното устройство в Атина и
Спарта.
2. Разпознава елинските богове.
3. Познава паметниците на древногръцката култура, включени в Седемте чудеса на античния свят.
4. Разграничава причини и последици от война.

II – 19

34
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елинизъм
музи
музей
обсерватория

митология
амброзия

6
Дигитална
компетентност

7

8

1. Изготвя мултимедийни презентации по
зададена тема.

– карти,
– различни по вид изображения,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

1. Развива умения за разчитане на истоКултурна компе
рическата стойност на архитектурната
тентност и умения за изразяване среда.
чрез творчество
Дигитална
компетентност

1. Развива основни умения на дигитална
грамотност.
2. Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.
3. Представя историческа информация, като използва текстообработващи програми.
4. Изготвя мултимедийни презентации по
зададена тема чрез PowerPoint.

Социални и граждански
компетентности

– сравнителна таблица,
1. Чрез художествени образи изгражда
– различни по вид изоразбиране за кодексите на поведение,
бражения,
характерни за древните общества, осмисля ценностите на Античността и връзката – задачите от с. 52 и
им със съвременността.
53 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.
1. Развива основни умения на дигитална
грамотност.
2. Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.

Дигитална
компетентност

Компетентности
в областта на
българския език

1. Развива техниките на четене и писмената култура на учениците. Чрез използваните понятия обогатява и езиковата им
култура.

Умения за учене

1. Развива основни умения на езикова
грамотност.
2. Използва знания и развива умения за
работа с различни видове текст.

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

1. Изгражда разбиране за единството
на околната среда и всекидневието на
хората.
2. Утвърждава активно отношение за
опазване на паметниците на миналото.

Социални и граждански
компетентности

1. Чрез художествени образи развива
разбиране за кодексите на поведение,
характерни за древните общества, осмисля ценностите на Античността и връзката
им със съвременността.
2. Разширява представите за ценностите
на олимпизма.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Развива умения за изготвяне на характеристика на културен паметник.

9
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– изследователска работа в интернет – създаване на презентация.

Описание на
битката между
Горгона Медуза и Персей

– текст от учебника

–
–
–
–

текст от учебника,
карта,
изображения,
тестовите задачи от
тема 34 от ел. вариант на учебника.

Проверка на
възможностите за създаване на писмен
текст по
зададен модел
върху едно от
Седемте чудеса на света.
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III – 22

Проверка и оценка К –
върху раздел
1 уч. час
„Древна Елада“

III – 22

37. Траките. Одри- НЗ –
ското царство
1 уч. час

1. Използва пространствени ориентири при описанието на Древна Тракия.
2. Разпознава Одриското царство като пример за
държавно обединение.
3. Определя с помощта на карта местоположението на тракийски племена (гети и трибали) и
границите на Одриското царство.
4. Описва елементи от бита на траките.
5. Открива характеристики на тракийския владетел, използвайки различни източници.

III – 23

38. Светът на
траките.

НЗ –
1 уч. час

1. Идентифицира тракийските съкровища.
2. Описва паметниците на тракийското културно
наследство, включени в списъка на ЮНЕСКО.
3. Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели за археологически открития, свързани с
древните траки, през XXI век.
4. Описва елементи на тракийските вярвания и
обичаи.
5. Представя мита за Орфей и Евридика.
6. Разпознава значими тракийски съкровища –
Вълчитрънско, Панагюрско, Рогозенско.

III – 23

В долината на
тракийските царе
(По следите на
историята)

ПД –
1 уч. час

1. Идентифицира тракийските съкровища.
2. Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели за археологически открития, свързани с
древните траки, през XXI век.
3. Описва елементи на тракийските вярвания и
обичаи.

III – 24

39. Раждането на
Рим

НЗ –
1 уч. час

1. Посочва предимствата на географското положение на Древния Рим.
2. Представя мита за Ромул и Рем.
3. Разграничава обществените групи патриции и
плебеи.
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Тракийски конник
обреди
прорицалище

плебеи
патриции
Сенат

6

7

8

.

– тестовите задачи от
учебника

Компетентности
в областта на
българския език

1. Използва знания и развива умения за
работа с научен текст и извлича съществена информация от урочна статия от
учебника по история.

Умения за учене

1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.

– текст от учебника,
– карта,
– писмени и веществени
извори,
– задачите от с. 54 и
55 от тетрадката.

Дигитална
компетентност

1. Развива основни умения на дигитална
грамотност.
2. Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.

Умения за учене

1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.

Културна
компетентност
и умения за
изразяване чрез
творчество

1. Усвоява знания за художественото
наследство по българските земи.
2. Получава знания за значими музикални явления, свързани с българското
културно наследство (Орфей).

Умения за учене

1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.

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

1. Развива способности за изчисляване.

9
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Тестови задачи от КНУ
върху раздела

– карта,
– различни по вид изображения и извори,
– задачите от с. 56 и
57 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

Оценяват се
знанията чрез
тестовите
задачи от ел.
вариант на
учебника.

– карта,
– текст от учебника,
– писмени и в еществени
източници.

Оценява се
изработеният
от учениците
маршрут за
учебна екскурзия.

Културна компе
1. Усвоява знания за художественото
тентност и уменаследство по българските земи.
ния за изразяване
чрез творчество
Умения за учене
Социални и граждански
компетентности

1. Развива умения за работа с карта и
разпознаване на основни знаци.

– карта,
– различни по вид изображения,
– задачите от с. 58 и
1. Чрез художествени образи изгражда
59 от тетрадката,
разбиране за кодексите на поведение,
характерни за древните общества, осмис- – 5 задачи от ел. вариант на учебника.
ля ценностите на Античността и връзката
им със съвременността.
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III – 24

40. Римската
република

НЗ –
1 уч. час

1. Разграничава основни длъжности от Римската
република: консул, народен трибун, диктатор

република
магистрат

III – 25

41. Пунически
войни

НЗ –
1 уч. час

1. Използва пространствени и хронологични
ориентири при описание на основни моменти от
Пуническите войни.

Пунически войни
легион

III – 25

42. Как да съставим исторически
разказ

У–
1 уч. час

1. Използва пространствени и хронологични
ориентири при описание на основни моменти от
Пуническите войни.
2. Съставя текст по зададени показатели.

IV – 26

43. От република
към империя

НЗ –
1 уч. час

1. Описва накратко приносите за величието на
Рим на Юлий Цезар.

гражданска война
триумвират
провинция

IV – 26

44. Управлението
на Август – начало на Римската
империя

НЗ –
1 уч. час

1. Описва накратко приносите за величието на
Рим на Октавиан Август

принципат
тога
съсловие
принцепс

IV – 27

45. Римската
НЗ –
империя през I – II 1 уч. час
век

1. Описва накратко приносите за величието на
Рим на Траян.
2. Описва на основата на изображения бита на
древните римляни (жилище, облекло, храна, развлечения).

цирк
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Умения за учене

1. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Развива техниките на четене и писмената култура. Чрез използваните понятия
обогатява и езиковата им култура.

– карта,
– схема,
– различни по вид писмени и веществени
източници,
– задачите от с. 60 от
тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

Дигитална
компетентност

1. Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.

Умения за учене

1. Формира умения за наблюдаване на
картина и съставяне на кратко описание
по картина.
2. Развива умения за работа с географска (историческа) карта и разпознаване
на основни знаци.

– карта,
– писмен източник,
– различни по вид изображения,
– задачите от с. 61 от
тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Развива техниките на четене и писме- – текст,
ната култура на учениците. Чрез използ– различни видове
изображения.
ваните понятия обогатява и езиковата им
култура.
2. Развива умения за правилно прилагане
на глаголните времена.

Умения за учене

1. Развива основни умения на езикова
грамотност.
2. Използва знания и развива умения за
работа с различни видове текст.

– текст от учебника,
– изображения,
– задачите от с. 62 и
63 от тетрадката,
– 5 задачи от
ел. учебник.

Умения за учене

1. Формира умения за наблюдаване на
картина и съставяне на кратко описание
по картина.
2. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.

– схема,
– писмен извор,
– различни по вид изображения,
– задачите от с. 64 и
65 от тетрадката,
– 4 задачи от ел. вариант на учебника.

Умения за учене

1. Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни
знаци.
2. Спомага за осмисляне и съвместно
използване на основни общи понятия.
3. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.

– карта,
– писмени и веществени
извори,
– текст от учебника,
– задачите от с. 66 и
67 от тетрадката,
– 5 задачи от
ел. учебник.

Дигитална
компетентност

1. Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.

9
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Оценяват се
написаните
от учениците
съобщенията
за римските легиони,
изготвени
за домашна
работа.
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IV – 27

46. Общество и
религия на древните римляни

НЗ –
1 уч. час

1. Описва на основата на изображения бита на
древните римляни (жилище, облекло, храна, развлечения).
2. Разпознава главните римски божества (Юнона,
Юпитер, Нептун, Марс, Веста и Венера), като ги
свързва с техните аналози в древногръцкия пантеон.

IV – 28

Помпей – всекидневието в
римския град
(По следите на
историята)

ПД –
1 уч. час

1. Описва на основата на изображения бита на
древните римляни (жилище, облекло, храна, развлечения).
2. Разбира влиянието на Древна Елада върху
римската култура.

IV – 28

47. Светът на
робите

НЗ –
1 уч. час

1. Разбира значението на робството за Рим.
2. Обяснява предназначението на паметници на
римската култура (амфитеатър) – Колизеум.

гладиатор

IV – 29

48. Древна Тракия
в римския свят

НЗ –
1 уч. час

1. Дава примери за приносите на римляните в
сферата на строителството.
2. Идентифицира характерни паметници на
римската антична култура в днешните български
земи.

пътна станция

V – 29

Никополис ад
Иструм – градът
на победата при
Дунав
(По следите на
историята)

ПД –
1 уч. час

1. Дава примери за приносите на римляните в
сферата на строителството.
2. Идентифицира характерни паметници на
римската антична култура в днешните български
земи.
– Античния театър в Пловдив,
– вила Армира – Ивайловград.
3. Разбира влиянието на Древна Елада върху
римската култура.

V – 30

49. Рим – вечният
град

НЗ –
1 уч. час

1. Обяснява предназначението на паметници на
римската култура – терми.
2. Описва на основата на изображения бита на
древните римляни
(жилище, облекло, храна, развлечения).
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триумфална арка
колонада
терми
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Умения за учене

1. Изгражда разбиране за единството на
околната среда и ежедневието на хората.

Културна
компетентност
и умения за
изразяване чрез
творчество

2. Използва представите за света и човека, изградени чрез познатите митове от
Античността.

– различи по вид изображения,
– схема, веществени
извори, рисунка,
– задачите от с. 68 и
69 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

Културна компе
1. Развива разбиране за историческата
тентност и уместойност на архитектурната среда.
ния за изразяване
чрез творчество
1. Съвместно изгражда разбиране за
единството на околната среда и всекидневието на хората.
2. Утвърждава активно отношение за
опазване на паметниците на миналото.

Умения за учене

1. Формира умения за наблюдаване на
картина.
2. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.

– различни изображения,
– писмени и веществени
извори,
– задачите от с. 70 и
71 от тетрадката,
– 4 задачи от ел. учебник.

Дигитална компетентност

1. Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет.
2. Изготвя мултимедийни презентации по
зададена тема.

– карта,
– текст,
– различни изображения,
– 5 задачи от ел. учебник.

1. Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни
знаци.

Умения за учене

1. Развива умения за пространствено
локализиране на древните цивилизации.
2. Спомага за формиране на трайни
представи за паметници на античната
култура.

Културна компе
тентност и умения за изразяване
чрез творчество

1. Развива разбиране за историческата
стойност на архитектурната среда.
2. Усвоява знания за художественото
наследство по българските земи.

Умения за учене

1. Развива основни умения на езикова
грамотност.
2. Спомага за формиране на трайни
представи за паметници на античната
култура.
3. Формира умения за наблюдаване на
картина и съставяне на кратко описание
по картина.

10

– текст,
– веществени извори,
– снимки.

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

Умения за учене

9

– текст,
– различни по вид изображения.

Оценяване се
изпълнението
творческата
задача за
описание на
Никополис ад
Иструм.

– текст от учебника,
– различни по вид изображения,
– рисунки, снимки,
мозайка,
– задачите от с. 72 и
73 от тетрадката,
– 4 задачи от ел. вариант на учебника.
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V – 30

50. Как да описваме архитектурен
паметник

У–
1 уч. час

1. Обяснява предназначението на паметници на
римската култура – Колизеум.
2. Дава примери за приносите на римляните в
сферата на строителството.
3. Усвоява основни техники на историята – работа с архитектурен паметник.

амфитеатър
акведукт

V – 31

51. Появата на
християнството

НЗ –
1 уч. час

1. Описва възникването и разпространението на
християнството.

християнство

V – 31

52. Залезът на
Римската империя

НЗ –
1 уч. час

1. Описва накратко приносите за величието на
Рим на Константин Велики.
2. Използва информация от ИКТ, за да представи
исторически личности.

V – 32

53. Римската култура и наследство

НЗ –
1 уч. час

1. Разбира влиянието на Древна Елада върху
римската култура.
2. Обяснява предназначението на паметници на
римската култура.
3. Дава примери за приносите на римляните в
сферата на строителството.
4. Идентифицира характерни паметници на
римската антична култура в днешните български
земи.
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Компетентности
в областта на
българския език

1. Използва знания и развива умения за
работа с научен текст и извлича съществена информация от урочна статия от
учебника по история.
2. Развива умения за изготвяне на характеристика на културен паметник.

– изображения на
културни паметници –
Колизеум и акведукт

Умения за учене

1. Използва знания и развива умения за
работа с различни видове текст.
2. Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни
знаци.
3. Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на
изкуството.

– карта,
– писмени и веществени
извори,
– задачите от с. 74 и
75 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

Умения за учене

1. Използва знания и развива умения за
работа с различни видове текст.
2. Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни
знаци.

Дигитална компетентност

1. Търси информация чрез ИКТ за видни
държавници.

– карта,
– писмени източници и
изображения,
– задачите от с. 76 и
77 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. учебник.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Развива техниките на четене и писмената култура на учениците. Чрез използваните понятия обогатява и езиковата им
култура.

Умения за общуване на чужди
езици

1. При изучаване на новите понятия от
чужд произход се обясняват и усвояват
чуждоезикови лексикални единици.

9

10

– карта,
– изображения,
– задачите от с. 78 и
79 от тетрадката,
– 5 задачи от ел. вариант на учебника.

1. Развива разбиране за историческата
Културна компе
стойност на архитектурната
тентност и умесреда.
ния за изразяване
чрез творчество
Търси информация чрез ИКТ по зададени
Дигитална компе- показатели за представители на римската
тентност
култура и наука: философия, история,
литература.
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1

2

3

4

ОБ –
1 уч. час

1. Разбира влиянието на Древна Елада върху
римската култура.
2. Обяснява предназначението на паметници на
римската култура.
3. Дава примери за приносите на римляните в
сферата на строителството.
4. Описва на основата на изображения бита на
древните римляни (жилище, облекло, храна, развлечения).
5. Разпознава главните римски божества, като
ги свързва с техните аналози в древногръцкия
пантеон.
6. Попълва върху линия на времето основните
етапи от развитието на Рим (царски период, република, империя).

V – 32

54. Древен Рим

VI – 33

Проверка и оценка К –
върху раздел Дре- 1 уч. час
вен Рим

1. Оценяване на равнището на знанията за Древния Рим.

VI – 33

55. Древните цивилизации – годишен преговор

ОБ –
1 уч. час

1. Систематизиране на знанията за древните
цивилизации.

VI – 34

Древните цивилизации – годишен
преговор

ОБ –
1 уч. час

1. Систематизиране на знанията за ролята на
древните цивилизации в историята на света.
2. Формиране на отношение към античното
културно наследство и неговата роля за историческото битие на Европа и разбиране на органичната връзка между минало и настояще.

VI – 34

Проверка на изходното ниво

К–
1 уч. час

1. Оценка на знанията и компетентностите за
човешките цивилизации.
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5

6

7

Културна компетентност
и умения за
изразяване чрез
творчество

1. Развива разбиране за историческата
стойност на архитектурната
среда.

Компетентности
в областта на
българския език

1. Развива техниките на четене и писмената култура на учениците.

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

1. Развива способности за изчисляване,
работейки с линия на времето.

8
–
–
–
–
–

9

10

текстове от учебника,
карта,
линия на времето,
изображения,
тестовите задачи от
тема 33 от ел. вариант на учебника.

тестови задачи върху
раздела

Оценяване
на знания и
умения чрез
решаване
на тестови
задачи.

текста от учебника,
карта, изображения
текста от учебника,
различни изображения

тестови задачи за
проверка на изходното
равнище

Оценяване
на знания и
умения чрез
решаване
на тестови
задачи.
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ
И ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ
НА УРОЦИТЕ
ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ –
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ УРОЦИ
В учебната програма е заложено препоръчител
но процентно разпределение на задължителните
учебни часове за годината. То има следния вид:
За нови знания

до 60%

За упражнения и практически дейности

до 22%

За обобщение и преговор

до 12%

За контрол и оценка

до 6%

Съобразно нормативното предписание пред
ложението на нашия екип за разпределение на
учебното съдържание и видове уроци изглежда по
следния начин:
•• 41 теми за нови знания, организирани в 4
раздела (Праистория, Древен Изток, Древна
Елада, Древен Рим) и един подраздел (Древ
на Тракия);
•• 8 теми за уроци упражнение;
•• 6 теми за практически дейности;
•• 4 методически единици за обобщение, 2 за
начален и 2 за годишен преговор;
•• 3 часа за тематичен контрол и оценка и по 1
час за установяване на входящото и изходно
равнище на учениците.
Разпределението е примерно и предполага пе
дагогическа свобода на учителите за адаптация и
собствени решения.
Какво бихме искали да споделим по отношение на съдържанието и видовете уроци?
В методическата литература липсва единство
в подходите за класификация на уроците по исто
рия. Паралелната употреба на различни термини и
необходимостта от придържане към традиционни
формулировки с ясни структурни компоненти ве
роятно е основание по-голяма част от темите в го
дишните разпределения да се дефинират като уро
ци за нови знания. Без да оспорваме удобството
от гледна точка на унификацията, считаме това
определение за условно. Споделяме убеждението,
че методическата организация на урока е задъл
жение и творческо решение на всеки учител. За
това по-нататък в книгата предлагаме само идеи
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за дидактически разработки по отделните теми,
основани на съчетаването на дейности от учебни
ка, електронния му вариант и работната тетрадка.
При определяне на видовете уроци сме се при
държали към утвърдената през годините типология
на Йордан Шопов (1978). Според нея уроците се
подразделят на две големи групи: класни урочни
форми и класни неурочни форми.
Първата група включва:
•• урок за нови знания;
•• комбиниран (смесен) урок;
•• урок упражнение;
•• обобщителен урок;
•• урок за проверка и оценка на знанията.
Като класни неурочни форми в теоретичен план
са обосновани:
•• семинарни уроци;
•• лабораторни занятия.
Уроци за нови знания се провеждат в нача
лото на учебната година, при започване на нов
раздел от учебното съдържание или когато се на
лага учителят да прави по-обстойни обяснения по
теми с по-сложно съдържание. В отделни случаи
такъв тип уроци се провеждат, когато се нала
га прегрупиране на материала от учебника, при
урок в музей или екскурзии с учебна цел. Разбира
се, направената конкретизация не означава, че
учителят монополизира информацията и игнорира
самостоятелната работа на учениците. В нашата
практика редуването на дейностите в часа е за
дължително условие.
Смесеният (комбиниран) урок е най-разпрос
транената урочна форма. Това се предопределя
от факта, че в структурно отношение той съдържа
всички основни звена на процеса на обучение и
следователно, основните елементи на останалите
видове уроци. В зависимост от това дали място
то на компонента проверка и оценка на знанията
и уменията на учениците е обособено в уводна
та част на урока, или съпътства поднасянето на
информацията от новата тема, урокът се органи
зира като класически или съвременен комбини
ран. Изясняването на новото учебно съдържание
и осъществяването на текущ контрол и оценка на
знанията и уменията на учениците е предизвика
телство както по отношение на времевия разчет
на урока, така и към съобразителността, особено
на начинаещите педагози. Но следването на по
добна гъвкава структура поддържа динамика на
педагогическото взаимодействие, а редуването на
дейности поддържа вниманието и гарантира учас
тието на учениците в часа.
Придържайки се именно към типологизацията
на уроците, направена от Й. Шопов, при структу

рирането на съдържанието в учебника сме отде
лили особено внимание на уроците упражнения.
Тяхната дидактическа цел е формирането и разви
ването на умения за получаване, обработване и
анализиране на историческа информация. В тези
часове учениците овладяват методи за историче
ско познание (Шопов, 1979). Аргументацията за
подобен акцент при подбора на съдържанието в
учебника се основава на схващането за поетап
ност на процеса за формиране на специфичните
умения и компетенции на подрастващите и факта,
че именно в 5. клас децата за пръв път се въвеж
дат в системното разбиране за историята и ней
ните репери при възстановяване на картината за
миналото. Затова още в началото на учебника при
първите теми сме включили проблема за времето
в историята. За нас е логично след ученото в 3. и
4. клас на по-високо теоретично ниво да бъде раз
гърнат процесът за формиране на специфичното
умение за хронологическа ориентация.
Предложеният в съдържанието на учебника
списък от уроци упражнения за общи и специ
фични умения се основава на необходимостта от
единство на съдържателните и дейностните ком
поненти в подготовката на съвременните ученици.
Освен за хронология в набора от уроци упражне
ния предлагаме формиране на умения за:
•• пространствена ориентация (работа с исто
рическа карта);
•• работа с писмени източници (представяне,
описание на документи);
•• описание на изображения (барелеф);
•• описание на архитектурен обект;
•• описание на историческа личност;
•• изработване на кратък план;
•• съставяне на исторически разказ.
При въвеждането на учениците в елементи на
специфичните умения за работа с различни източ
ници на историята сме преценили, че за 5. клас е
подходящо да бъде поставен акцент главно върху
външната критика, т.е. описание и представяне на
документите, с цел да се постигне разбиране на
смисъла при обработка на историческата инфор
мация. Самостоятелното представяне на собстве
ното разбиране на смисъла е последващ етап в
развитието на уменията на учениците.
Всеки урок упражнение в учебника е структури
ран по следния начин:
1. Начало, което обосновава необходимостта от
владеене на съответното умение и обяснява някои
негови специфики.
2. Алгоритъм, който учениците трябва да прила
гат като последователни стъпки, когато извършват
съответното познавателно действие.
3. Модел за работа, показан в детайли пример,

на който в цвят са обозначени съответните стъпки
от алгоритъма. Или поне тези, които е възможно
да бъдат показани чрез текст.
4. Задача за самостоятелна работа на учениците по показаните стъпките от предписанието.
Първите 3 фази от този урок би следвало да
се представят и покажат от учителя, а последната
класът да изпълни в час с негова помощ. Въвеж
дането на петокласниците в „кухнята” на истори
ка-изследовател, усвояването от тях на методи на
историческото познание е сложен процес. Затова
в урока упражнение не се поставят оценки върху
дейността на учениците. Бихме искали да обърнем
внимание и на още една особеност. Въведеното
чрез такъв урок умение най-напред се тренира
поне 1 – 2 пъти чрез подходящи домашни зада
ния или чрез задачи за самостоятелна работа в
следващите уроци и чак тогава учителят може да
си позволи да го оценява. Друг вариант не би бил
коректен спрямо децата.
По-различна дидактическа цел е заложена в
уроците за практически дейности, които като
тип урок за пръв път намират място в новата учеб
на документация. Изпълнението на практически
дейности не фигурира в системата на Й. Шопов
и не е теоретично обоснован в методиката на ис
торията. Изпълнението на практически дейности
според нас се основава на познавателни задачи,
които предполагат прилагането на знания и пре
ди всичко, на технологични знания (за умения) в
нова за ученика среда. В такъв смисъл урокът се
доближава до характеристиките на лабораторно
то занятие, описано от Й. Шопов. Реализираните
практически дейности следва да подпомагат раз
виването на специфичните исторически умения,
които са свързани с обучението по история и ци
вилизации. Тази особеност извежда като харак
теристика на урока практико-приложната му цен
ност.
Приемайки като изходна теоретична постанов
ка твърдението, че при този вид урок визираме
съвкупност от дейности, свързани с развиването
на общи и специфични умения, съобразно целите
на учебния предмет история и цивилизации, ста
ват по-ясни неговите дидактически задачи и се
конкретизира мястото му в съдържанието на учеб
ника. Важно е да се направи още едно разгра
ничение. Уроците за практически дейности могат
да имат тренировъчен характер по отношение на
основните специфични исторически умения, въве
дени чрез уроците упражнения. Считаме, че в този
случай пред учителите се откриват възможности
за собствени иновативни решения при определяне
на конкретните урочни теми. Те могат да избират
ресурси и дейности, които да бъдат реализирани в
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часа или извън училище съобразно спецификата и
равнището на знанията и уменията на техните уче
ници. Важно е да уточним, че такива занятия ло
гично следват уроците упражнения. Именно тази
реализирана поетапност на процеса на обучение
дава основание учителят да осъществява текущ
контрол за оценка на умения.
От друга страна, уроците за практически дей
ности могат да бъдат свързани и с развиване
на общи интелектуални умения (за разкриване
на причинно-следствени връзки, за групиране и
сравнение, за систематизиране и обобщение, за
описание и т.н., които не са обект единствено на
учебния предмет история и цивилизации). Те се
основават на интердисциплинния подход, което
открива перспектива за бинарни уроци и усвоя
ване на знания за миналото извън класната стая.
При тях е добре да се ползват комплексни теми
и подходи като пейзажа, наследството, киното,
проектната работа и др., които пряко кореспон
дират с основните ключови компетентности и мо
гат да бъдат реализирани от екипи преподаватели
от различни предметни области.
Предложените уроци/варианти на теми за прак
тически дейности трябва да се разглеждат само
като примерни идеи, а не като задължителни мето
дически единици. Затова те не са фиксирани с но
мера, както това е направено при останалите уро
ци. Считаме, че педагогическата етика предполага
те са бъдат оставени за самостоятелно решение
от учителя. В това отношение той има възможност
за избор – да ги проведе така, както са констру
ирани, като изпълни с класа си всички дейности;
да работи само по някои части от тях при изясня
ването на други теми от учебника или да ги из
ползва като модел, по който да организира свои
уроци за практически дейности.
Нови моменти присъстват и в начина на орга
низиране на обобщителните уроци. Тяхната мето
дическа структура е с няколко рубрики, в които са
кодирани основни елементи, свързани с проекти
раните очаквани резултати:
– Какво научихте за… – преструктуриране на
информацията от съответния раздел съобразно
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тематичните акценти на учебната програма – дър
жавност, общество и всекидневен живот, религия
и културно наследство и основните познавателни
равнища (знание – разбиране – приложение).
– Научете повече за… – задълбочаване на по
лучените в хода на съответния раздел знания на
основата на значим исторически факт (Големия
сфинкс, гръцкия храм, научните открития в Антич
ността – чрез примера с Архимед, който показва
на учениците не само достиженията на античната
епоха, а преди всичко синтеза на гръцката и рим
ската култура);
– Създайте писмен текст… – прилагане на
знанията чрез представяне на собствено разбира
не за смисъла на усвоената историческа инфор
мация чрез съставяне на писмен текст;
– Проверете наученото – възможност за ин
дивидуален самоконтрол на усвоените знания и
умения чрез тестова проверка.
В учебния комплект е обърнато специално вни
мание на тестовия контрол като форма за реали
зиране на уроците за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците. С намерението да
бъдем полезни на учителите в книгата за учителя
сме предоставили комплекти от тестови задачи,
разработени за две групи и предназначени за:
•• проверка на входното равнище на знанията
и уменията на учениците;
•• текущ контрол по раздели;
•• проверка на овладяното учебно съдържание
от петокласниците на изхода – в края на
учебната година.
Тестовите задачи не дублират вариантите, вклю
чени с тренировъчна цел в съдържанието на об
общителните уроци в учебника, предназначени за
самоконтрол от страна на учениците. Тук не са из
ключени вариативни решения по преценка на учи
теля за индивидуална или групова работа, за кон
трол и оценка по време на обобщителните уроци.
Разбира се, конкретният превод на идеите на
екипа на учебния комплект по история и цивили
зации в педагогическата практика в училище е в
ръцете на всички онези учители, които преподават
в 5. клас.

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УРОЦИТЕ
2. НАУКАТА ИСТОРИЯ –
РАЗКАЗ ЗА МИНАЛОТО
Това е първият от уроците за нови знания в
годишното разпределение.
Той идва след проверката на входното равнище
на знанията и уменията на учениците, придобити в
началния етап на образование. Част от информа
цията в него не е съвсем нова – основни опорни
знания са усвоени още в начален етап. Но точно
с този урок би следвало да се даде добър старт
на учебната година и да се мотивират учениците
за работа по предмета.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Историята е наука, която разказва за миналото. От една страна тя е наука, която има
свой собствен инструментариум и специфич
ни методи и се стреми обективно да отрази
действителността. От друга – тя е разказ, т.е.
субективно отражение на миналото, видяно
през призмата на определен източник или ав
тор. Задача 1 в учебната тетрадка ще помогне
на учениците да осъзнаят проблема за начина,
по който се създава историческият разказ и
за възможните различия в него, в зависимост
от конкретния създател. Тази задача може да
се използва още в началото на урока.
•• Историята работи с различни видове източници – писмени и материални. Информацията,
която се извлича от тях, носи своите специ
фики. Затова е най-добре те да се допълват,
уточняват и обогатяват. На тази идея е посве
тена последната задача на с. 11 от учебника.
•• Археологията е специална наука, която изучава материалните останки от човешкия
живот. Тя е от особена полза при разглеж
дането на отдалечените епохи, за които не
разполагаме с писмени свидетелства. Архео
логическите проучвания се извършват според
определени правила.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете със задача 1 от учебната те
традка. Предложете на учениците устно да разкажат
за тържеството при откриването на учебната година.
Накарайте поне трима от тях да изброят основните
моменти от празника. Не всички са запомнили детай
лите в последователността и ако трябва да го раз
кажат, разказите ще бъдат различни. Това е добра
възможност да направите преход към новата тема.

Основни дейности
1. От разказа до историята
Запишете заглавието на урока и първия въпрос
от плана. Предложете на учениците да обсъдите
въпроси от вида: Каква наука е историята? С какво се занимава тя? Как се наричат хората, които
се занимават професионално с история?
2. Професията на историка
Стъпка 1. Предложете за обсъждане втория въ
прос от плана и изясняването на видовете източ
ници. Използвайте документи 3, 4, 5 и 6 от урока и
въпросите към тях. Те дават нагледни примери за
различните по вид извори и информацията, която
е възможно да бъде извлечена от тях.
Стъпка 2. Евангелието на с. 10 можете да из
ползвате не само с цел да бъде идентифицирано
като писмен източник. Накарайте децата да се
вгледат в текста, да се опитат да разчетат ня
кои букви. Можете да им покажете и глаголически
текст. Целта е учениците да схванат, че професио
налните историци трябва да притежават различни
умения, включително да владеят древни езици, за
да разчитат стари текстове.
Стъпка 3 Предоставете на учениците информа
ция за Херодот и им обяснете защо той е наречен
„баща на историята“.
3. Следите на историята
Стъпка 1. Направете преход към последния мо
мент от урока, като подчертаете, че невинаги исто
риците разполагат с писмени свидетелства. Тогава
на помощ идват археолозите. Запишете на дъската
понятието, обяснете им етимологията на думата.
Стъпка 2. За да разберат учениците какво пред
ставляват археологическите пластове, покажете
снимката с разреза на пластовете на могилата в
Караново или други археологически разкопки.
След това им предложете да изпълните заедно
последната задача от урока. Нека да сравнят ин
формацията от двата източника. Това е относител
но трудна задача за началото на пети клас, важно
е как ще я поставите. Изискайте в таблиците да
личи само основното, например:
Вид на
Кой
Какви
източни работи в
сечива
ка
мините? използва?
Ваза

мъж

Ксенофонт

роби

кирка,
кошница
–

Как е
обле
чен?
гол

Друга ин
формация
–

–

Робите са
били хиляди, давали
са се под
наем като
вещи
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Заключителна част
Стъпка 1. Информация за овладяването на съ
държанието на урока можете да получите, като
накарате учениците да сравнят професията на ар
хеолога и тази на историка. Помогнете си с по
следната задача от учебната тетрадка.
Стъпка 2. Ако учениците са се справили бързо,
обсъдете заедно ползата от историята – от създа
ването на исторически разказ до изучаването на
история.
Провокирайте ги, като зададете въпроси от вида:
– Важно ли е да знаем за събития, отдалечени
от нас с векове? Защо?
– Необходимо ли е да познаваме живота и делата на хора, останали назад във времето? С какво
това познание може да помогне на днешните хора?
– Какво мислите за думите на Индира Ганди
„Историята е най-добрият учител с най-лошите
ученици“?
Стъпка 3. Накрая на урока направете обобще
ние и задайте за домашна работа недовършените
задачи от тетрадката.

3. ВРЕМЕТО В ИСТОРИЯТА
Този урок е урок упражнение, в който се рабо
ти за формиране на важни умения.
В този учебен час не се предвижда проверка и
оценка на знанията, а акцентът трябва да се по
стави върху практически дейности на учениците за
усвояване на умение. Веднъж въведено съответно
то умение следва да бъде тренирано и едва тогава
оценявано. В този смисъл би следвало, след като
се проведе урокът, да се даде домашна работа вър
ху преподаденото, която после да бъде оценена.
Учителите в началния етап използват линия на
времето в обучението. Възможно е някои ученици да
се справят по-бързо. За по-напредналите са предви
дени допълнителни задачи в учебната тетрадка.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Хронологията – наука, която измерва времето и подрежда събитията в определена
последователност. Съвременната представа
за време е линейна, но тя е сравнително
нова. Древните хора са използвали циклич
ната хронология, която е добре визуализира
на чрез един обичан мотив в нашите църкви
– „Колелото на живота“.
•• Всяка цивилизация използва своя отправна
точка при отмерването на времето. Обик
новено това събитие е важно за съответната
общност. Но това е и един от проблемите, с
които се сблъскват историците, когато тряб
ва да датират.
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•• Историците използват различни периоди, за
да „подредят“ историческите процеси – ера,
епоха, хилядолетие, век, година.
•• Линията на времето помага по-добре да
бъдат осмислени явленията синхронност/
асинхронност в историята. С нейна помощ
по-лесно се изчислява и сравнява.

4. В ТЪРСЕНЕ НА
ПРОИЗХОДА НА ЧОВЕКА
Урокът е за нови знания.
Основен акцент се поставя върху еволюцион
ната теория за произхода на човека като една от
най-сериозно аргументираните теории за произхо
да на видовете.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• В основата на съвременните научни търсения
за произхода на човека е залегнала теорията
на Чарлз Дарвин за еволюцията на видовете.
Според нея животинските видове се изменя
ли постепенно, в зависимост от промените в
околната среда. Човешката еволюция продъл
жила милиони години, за да се появи в края
є „разумният човек“ (Хомо сапиенс).
•• Създаването на „родословното дърво“ на човека се основава на откритията на археологията. Според намерените останки от кости
праисторическият човек се е появил преди
около 5 млн. години в Източна Африка. Из
ползването на крайниците и движението се
оказали решаващи за отделянето на австра
лопитека от животинските видове.
•• Обработването на камъка и използването на
примитивни сечива е следващата стъпка в
човешката еволюция. Умението на праисто
рическия човек (Хомо хабилис) да си служи
с камъка дало името на тази епоха – старо
каменна.
•• Овладяването на огъня променило живота на
първите хора. Изправеният човек започнал да
заселва земите извън Африка. Най древните
останки от Хомо еректус в Европа, на въз
раст 1,6 млн. години, са открити в България, в
пещерата Козарника (близо до Белоградчик).
Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Урокът можете да започнете със
стратегията „асоциативен облак“ върху понятието
„човек“. Използвайте линия на времето, която да
включва историческите епохи.
Стъпка 2. Попитайте учениците колко назад във
времето могат да се върнат, за да търсят своите
корени. Актуализирайте знанията им чрез сравне

ние с това, което са научили в предишните уроци
за работата на историците и археолозите.
Стъпка 3. Обсъдете защо е важно да знаем от
къде идваме. Какви отговори ни дават науката, ре
лигията, изкуството? Обобщавайки изказаните от
децата мнения, подчертайте, че съвременната на
ука все още не разполага с окончателен отговор
за произхода на човека. Направете връзка между
продължаващите търсения на учените и предсто
ящата нова тема. Мотивирайте формулировката
на заглавието на урока и „предизвикателствата“,
които очакват учениците.
Основни дейности
1. Чарлз Дарвин – еволюционната теория и
началото на научните изследвания
Стъпка 1. Поставете следващата задача ведна
га, след като запишете темата. Разделете ученици
те на 3 групи. Раздайте предварително подготвени
папки с материали (кратък текст и изображения).
Поставете ги в ситуация на изследователи, на кои
то е възложено да проучат основните теории за
произхода на човека: еволюционна, божествена,
космическа. Дайте 10 минути за работа и 3 минути
за представяне на отговора. Уточнете, че всяка
група трябва да подбере 2 изображения, за да
илюстрира хипотезата си. Обобщете работата на
учениците, като поставите акцент върху личността
на Чарлз Дарвин. Запишете първия въпрос от пла
на. Обърнете внимание на понятията „теория“ и
особено на „еволюция“, което е ключово за разби
рането на човешкия произход.
Стъпка 2. Използвайте информацията от док. 1
на с. 16. Представете Луис Лики и неговото откри
тие. Попитайте учениците коя от теориите подкре
пят тези факти. Съчетайте с работа върху задача
4 от работната тетрадка. Дайте възможност на 2
– 3-ма ученици да зададат въпросите си, като вле
зете в ролята на Луис Лики.
2. Родината на първите хора
Стъпка 1. Използвайте карта, за да локализира
те родината на праисторическия човек. Ако учени
ците работят бързо, нека изпълнят подусловие 1 и
2 от задача 1 в работната тетрадка (вариант: само
първото, а второто да остане за домашна работа).
Стъпка 2. Възложете на децата да прочетат
тек
ста за любознателните на с. 17 в учебника и
да запишат данните за Люси: ръст, възраст, тегло,
основно занимание. Обсъдете ги. След това им
предложете да сравнят информацията със своите
лични данни. Нека да пресметнат: кой е по-висок,
кой е по-тежък, кой е по-млад. Колко време от
далечава Люси от нашия свят? С какво тя не би
могла да се занимава в нашия свят?

Стъпка 3. След това обяснете появата на Хомо
хабилис. Разделете класа на 2 групи. На първа
та група възложете да работи с документ 4/2 и
съответния абзац в авторовия текст, а на втора
та група дайте документ 3 със задача да опише
изработването на „юмручен клин“. В обобщение
то обърнете внимание на ролята на палеца и по
възможност визуализирайте сравнението между
човешка и животинска длан.
3. Изправеният човек тръгва по света
Стъпка 1. Насочете вниманието на учениците
към документ 4. Обсъдете как се е наричал този
праисторически човек, къде е живял, защо не е
останал в Африка. Нека да помислят и отговорят
на въпроси от вида: Защо хората днес напускат
родината си (особено ако имат близки зад граница)? Какви биха могли да бъдат причините за
миграцията на праисторическия човек?
Стъпка 2. Обяснете как човекът е започнал да
използва огъня. Нека учениците сравнят с предим
ствата, които дава на съвременния човек открива
нето на електричеството.
Заключителна част
Стъпка 1. Използвайте заключителната част на
урока, за да споменете за най-ранните човешки
следи на територията на днешна България.
Стъпка 2. Направете качествена оценка за ра
ботата по време на урока. За домашна работа
възложете на децата да потърсят самостоятелно
и да запишат поне един праисторически обект, да
довършат задача 1 и да разработят задача 3 от
работната тетрадка.

5. ЛОВЦИ И ТВОРЦИ
Урокът е разработен като урок за нови знания.
Темата проследява следващите етапи в еволю
цията на човека и аргументира превръщането на
човека в разумно същество.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Праисторическите хора от тази епоха обитавали Европа и Азия. Те се занимавали с
лов и събирателство.
•• Неандерталецът пръв започнал да променя
средата, в която живеел. Той обработвал ко
жите на убитите животни и шиел дрехи от
тях. Грижел се за болните и погребвал мърт
вите. Учените приемат, че този човешки вид
е изчезнал постепенно.
•• Следващият представител на „разумния човек“ е кроманьонецът. Кроманьонците разви
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ли уменията си да ловуват. Те си служели с
лък и стрели, използвали прашка и бумеранг.
Превъзхождали неандерталците с умението
си да използват членоразделна реч и да
създават изкуство.
•• Днешните български земи пазят следите от
неандерталци и кроманьонци.
Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. За да ангажирате вниманието на уче
ниците от самото начало на урока, използвайте
стратегията ЗИН (вижте уточненията в колоните!).
Възложете на учениците да начертаят в тетрадки
те си следната таблица. Приложете индивидуална
„мозъчна атака“ за попълване на първата колона.
В рамките на 3 минути всеки ученик да запише
какво знае за произхода на човека. Напомнете, че
могат да запишат всичко, което знаят или мислят,
че знаят по темата, въз основа на наученото в
предходните часове.
Знам

Искам да узная

Научих

Категории инфор- Въпроси на учениците
мация

Нова информация, получена в
хода на заняти1 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . ето
2........... 2........... ............
3........... 3........... ............

Стъпка 2. Използвайте фронтална беседа, за да
обсъдите стартовите знания на учениците. Запишете
ги на постер. Попитайте дали всички са съгласни.
Стъпка 3. След това ги накарайте да запишат
във втората колона минимум по 2 въпроса за това
какво повече биха искали да научат за праисто
рическия човек. Попълнете общата таблица. Ако
се налага, допълнете с предварително подготвени
идеи, за да можете да направите преход и да мо
тивирате новата тема.
Основни дейности
1. Появата на „разумния човек“
Стъпка 1. Използвайте документ 4 на с. 17, за
да изясните появата на неандерталеца. Сравнете
териториите, които той обитава, с тези на пре
дходните човешки видове.
Стъпка 2. Обсъдете по какво неандерталецът
се отличавал от своите предшественици. Кои
факти дали основание на учените да го нарекат
„разумен човек“?
2. Кроманьонецът – отличният ловец
Стъпка 1. При следващия въпрос отново из
ползвайте документ 4 на с. 17.
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Обърнете внимание на времето, в което живее
кроманьонецът. Нека учениците определят кои те
ритории обитава. Какви умения е притежавал в
сравнение с другите видове?
Стъпка 2. Възложете на децата да работят с
документи 5 и 6 на с. 19 в учебника и задача 1 от
работната тетрадка.
Стъпка 3. След това преминете към задача 2 от
работната тетрадка.
Организирайте ефективно четене чрез отбеляз
ване в полето до текста със следните знаци:
√ – когато информацията потвърждава това,
което знаят;
– когато прочетеното противоречи на знанията, които имат;
+ – когато срещат нови данни;
? – ако искат да научат повече или информацията не е достатъчна.
Стъпка 4. Уточнете, че не е наложително да се
маркира всеки ред или всяка идея. След изтичане
на определеното време проведете дискусия. На
помнете, че отговорите на подвъпрос б) ще трябва
да попълнят писмено вкъщи.
3. Изкуството и вярванията
Стъпка 1. При следващия въпрос разделете
учениците на 2 групи. На първата група възложете
да проучи женските изображения от документи 1
и 2 и да потърси отговор на въпроса: Защо археолозите намират често такива фигурки? Втората
група да разгледа скалните рисунки на животни и
да прочете текста за любознателните, за да тър
си отговор на въпросите: Къде са открити? Кои
основни цветове е използвал художникът? Какви
„сюжети“ е използвал?
В хода на обсъждането обяснете възможната
връзка между преобладаващите женски образи и
религиозните вярвания на първите хора. Те почи
тали култа към богинята Майка-Земя.
Стъпка 2. След отговорите на втората група
на задачата насочете вниманието на класа върху
начина, по който са изобразявани животните – в
движение, често непропорционални, но реалис
тични, свързани с лова. Обърнете внимание, че
чрез изкуството праисторическият човек е разказ
вал живота си, предавал е информация/знание на
своите деца. Обсъдете какви качества е трябвало
да притежава древният художник.
4. Разумният човек по българските земи
Стъпка 1. Използвайте карта, за да покаже
те къде по днешните земи са открити находки на
праисторически хора.

Стъпка 2. Включете тук проверка на дадената
за домашно задача за самостоятелно търсене на
информация за праисторически обекти.
Заключителна част
Стъпка 1. Предвидете 5 – 6 минути за заключи
телна част на урока, в която учениците да работят
по задача 5 от учебника. Използвайте ситуацио
нен метод. Ако разполагате с повече време, съста
вете списък на всички звуци и шумове, които биха
могли да се „чуят“ в пещерата.
Стъпка 2. В обобщението направете връзка с
ключовия въпрос за „разумния човек“.
Дайте за домашна работа задачи 3 и 5 от ра
ботната тетрадка.

6. ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОМЕНЯ СВЕТА
Урокът може да се разработи като комбиниран, с откроен компонент за текущ контрол. Ос
новен акцент е преходът, който праисторическият
човек осъществява от номадство към земеделие и
скотовъдство, осъществен по време на т.н. „нео
литна революция“.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Появата на земеделието поставило начало
то на следващия дълъг период в еволюцията
на човека, по време на който се осъщест
вил прехода от номадство към създаването
на постоянни селища (уседналост). Най-рано
земеделието се развило в района на т.нар.
„Плодороден полумесец“ – Сирия, Палестина
и по склоновете на планината Загрос.
•• Развитието на животновъдството било
свързано с постепенното опитомяване на
различни животни. Хората бързо оценили
ползата им за подобряване на бита и осигу
ряване на поминък.
•• Времето на прехода от лов и събирателство
към земеделие, скотовъдство и изграждане
на постоянни селища учените наричат „неолитна революция“. През този период от земе
делието се отделили занаятите и се развила
търговията. Открита била керамиката.
•• Нарастването на населението обусловило
първите големи миграции. Според учените
през VІІ хил. пр.Хр. на Балканите се засели
ли земеделски племена.
Ход на урока
Уводна част
В началото на урока запишете на дъската или
залепете изписани с големи главни букви на цвет
ни листи А/4 „скритите думи“:

ЛЕОЕВЕЦЕИЕ		

ТЕВЕОЕРЕЦЕИЕ

Дайте 30 секунди време за разпознаването им
и поощрете устно учениците, които първи се спра
вят.
Основни дейности
1. Примерни въпроси за текущ контрол
Стъпка 1. Използвайте ключовите думи „ловци“
и „творци“, за да организирате проверка и оценка
на знанията и уменията на учениците. Запишете
под тях термините „неандерталец“ и „кроманьо
нец“ (или използвайте изображения, ако сте рабо
тили с такива в предходните часове).
Опишете ловеца неандерталец – как изглежда,
къде живее, с какви дейности се занимава.
Опишете ловеца кроманьонец, като го сравните
с неандерталеца.
Посочете континентите и съвременните държа
ви, на територията на които са открити най-стари
те следи от човешка дейност.
Обяснете защо археолозите в различни части
на света намират сходни малки женски фигурки.
Опишете работата на праисторическите худож
ници. Подкрепете твърдението си чрез примери с
изображения от учебника.
Представете подготвените проекти за дизайн на
историческа книжка и защитете авторската си идея.
Стъпка 2. Обобщете отговорите на учениците.
Начертайте линия на времето (или използвайте
тази на с. 14 – 15), за да определите хронологичните
граници на епохата, в която се появява „разумният
човек“. Припомнете първата голяма промяна, свър
зана с овладяването на огъня. Обосновете новата
тема със следващата голяма промяна – появата
на земеделието. Поставете като проблемна задача
пред учениците търсенето по време на урока на до
казателства, че с „неолитната революция“ започва
нова епоха в човешката история – новокаменната.
2. Появата на земеделието
Стъпка 1. Обяснете на учениците как хората са
се научили да култивират растенията. Попитайте
ги дали това е възможно, ако те непрекъснато
сменят местата, където живеят. Направете разли
ка между номади и земеделци. Запишете понятието
„земеделци“.
Стъпка 2. Нека учениците открият на картата
„Плодородния полумесец“ и определят между кои
водни басейни е разположен. Предвидете време
за работата с контурната карта от задача 1 на
с. 12 в тетрадката (без последното подусловие).
3. Опитомяването на животни
Стъпка 1. Възложете на учениците да разгледат
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изображението на с. 21 от учебника, документ 6, и
да посочат кои били първите опитомени животни.
Стъпка 2. Обсъдете защо хората започнали да
се занимават с животновъдство.
4. „Неолитната революция“
Стъпка 1. Обяснете същността на „неолитна
та революция“. Запишете понятието. Работете със
задача 5 от учебната тетрадка (до последиците,
което оставете за домашна работа).
Стъпка 2. Предложете на децата да изпълнят
задача 1 от с. 21 в учебника.
Стъпка 3. Работата върху задача 2 от рубрика
та „Обсъдете” осъществете по групи. Използвайте
ситуационен метод, за да накарате учениците да
търсят аргументите на „археолог“, който е открил
жилищна сграда.
Въведете понятието керамика. Изпълнете зада
ча 3 а и б от учебната тетрадка.
5. По пътя към Европа
Стъпка 1. Разгледайте заедно и учениците до
кументи 3 и 4 на с. 21 в учебника. Отново комен
тирайте причините за разселването на древните
хора. Конкретизирайте посоките на миграциите.
Стъпка 2. Възложете на учениците работа с
контурната карта от задача 1 в тетрадката.
Заключителна част
Като обратна връзка обсъдете с учениците по
следиците от „неолитната революция“ и обяснение
защо е начало на нова епоха в историческото
развитие на човека.

7. БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ
НА ПРАГА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Урокът може да се разработи като комбиниран, с обособен компонент за текуща проверка
на знанията.
Основният акцент е свързан с откриването на
метала и промените, които настъпват в живота на
човека.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Откриването на металите бележи следващата голяма промяна в живота на хората.
Първият метал, който човекът започнал да
обработва, била медта. Учените приемат, че
именно Балканският полуостров се превър
нал в център за развитието и разпростране
нието на металургията.
•• Икономическите процеси довели до промени
в обществените отношения. Появата на некрополите извън територията на селищата

54

свидетелства за развитието на религиозните
възгледи на хората. Данните от некрополите
потвърждават настъпилото социално разсло
ение в обществото. Според учените във Вар
ненския некропол е намерено най-старото
обработено злато в света.
Проучените
праисторически селища на те••
риторията на днешните български земи дават основание на учените да твърдят, че
балканските земеделци били на прага на цивилизацията.
Ход на урока
Уводна част
Подберете подходящо картинно изображение,
с което да илюстрирате живота на праисториче
ските хора през старокаменната епоха. Провоки
райте учениците да направят логическа връзка с
първия въпрос от примерните въпроси за текущ
контрол.
Основни дейности
1. Примерни въпроси за текущ контрол
•• Опишете живота на хората през старокаменната епоха по следните показатели: оръдия на труда, жилища, начин на живот, храна, облекло. Помогнете си със задача 2 от
с. 12 на тетрадката.
•• С помощта на картата на с. 21 в учебника
разкажете за появата и разпространението на земеделието. Използвайте като опори
следните въпроси: Къде се появило най-рано
земеделието? Кои климатични промени съдействали за това? Кои били географските
предимства на региона, в който се появило
земеделието?
•• Обяснете защо заедно със земеделието се
появило и животновъдството.
•• Обяснете защо преходът от лов и събирателство към земеделие и животновъдството
учените нарекли „неолитна революция“.
•• Проследете по картата от с. 21 в учебника етапите на неолитната революция. Какви
според вас били причините за миграциите на
хората?
Преходът към новата тема може да бъде напра
вен с помощта на картата от документ 2 на с. 23
в учебника.
•• Коя, според вас, е ключовата дума за информацията, която ни дава картата?
Очаква се учениците без затруднение да посо
чат понятието метал. Въз основа на отговорите
на последния въпрос от проверката и оценката
направете връзка с находищата на метал на Бал
каните и обосновете въвеждането на новата тема.

Поставете ключовия въпрос: Как откриването на
метала променило живота на хората? и конкрети
зирайте защо е важно да научим това.
2. Блясъкът на метала – откриването на медта
Стъпка 1. Насочете вниманието на учениците
към формулировката на първия въпрос от плана.
Попитайте ги какво са искали да кажат авторите.
Стъпка 2. Предложете им да сравнят оръдията
на труда, изработвани от първите хора (документ 2
на с. 16; документ 6 на с. 19; документи 1 и 2 на с.
20), с тези от документ 1 на с. 22 и документ 4 на
с. 23. Изискайте да посочат минимум по 2 разлики.
Обяснете предимствата на металните предме
ти. Въведете понятието металургия.
Стъпка 3. Възложете на учениците да опишат
етапите, през които преминава създаването на
един метален предмет. За целта нека се опитат да
„чуят“ звуците и шумовете за всяка сцена от въз
становката, представена на с. 23, като съставят
списък от глаголи.
Стъпка 4. Обсъдете въпроса: Защо майсторите
металурзи били наричани „господарите на огъня“?
В обобщението се върнете отново към форму
лировката на въпроса от плана на урока. Обърне
те внимание на промените след откриването на
медта – във всекидневието на човека, по отноше
ние на социалната диференциация в обществото,
развитието на търговията, на военното дело, на
религиозните вярвания.
3. Градът на мъртвите и най-старото злато
Стъпка 1. Направете логическа връзка с ка
заното по-горе и въведете понятията общество и
некропол.
Стъпка 2. Дайте допълнителна информация на
учениците за Варненския некропол. Предложете
им да разгледат златните находки, показани в до
кумент 3 от с. 23 и да отговорят на поставения
въпрос.
Стъпка 3. Ако учениците работят бързо, въз ос
нова на текста от задача 7 на с. 15 в тетрадката
накарайте децата да сравнят данните за некропо
ла край Варна и селищната могила край с. Хотни
ца. Помогнете им да разберат ролята на златото.
Това е важно, тъй като в темата за траките отново
ще коментирате този въпрос.
Стъпка 4. Обърнете специално внимание на
рубриката „За любознателните“ и знаците от изо
браженията върху глинените плочки от с. Карано
во и с. Градешница. Хипотезата за използването
на писменост, все още неразчетена от учените,
допълва друга важна теза, застъпена от авторите
на учебника – че балканските земеделци били на
прага на цивилизацията. Въведете понятието „ци-

вилизация“, макар че то не е ново за учениците.
4. Идването на номадите
Изяснете предположенията на учените за на
шествието от север на номадски племена през
IV хил. пр.Хр. Обяснете предимствата на новия ме
тал – бронза, дал начало на новата епоха – брон
зовата.
Заключителна част
С помощта на учениците дайте отговор на въ
проса: Как откриването на метала променило живота на хората?
За домашна работа възложете довършването
на задачи 6 и 7 от работната тетрадка.

9. ЧОВЕКЪТ КРАЙ ГОЛЕМИТЕ РЕКИ
Урокът е за нови знания. Той е първият от раз
дела, посветен на Древния Изток. Най-важното в
него е учениците да разберат как естествената
природна среда влияе върху развитието на обще
ството. Урочното съдържание налага постоянно
то използване на функционални междупредметни
връзки с географията и математиката.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• В онези отдалечени от нас времена подходящите природни дадености са необходимо
условие за възникването и развитието на
човешките цивилизации. Затова никак не е
случайно, че първите държави са създадени
в Египет и Месопотамия (Двуречието). Там
съществува прекрасна комбинация от благо
приятен климат, плодородни почви и изоби
лие на вода.
•• Двата географски региона имат няколко
общи черти, но и свои специфики, свързани
главно с предвидимостта на Нил и неравно
мерните разливания на Тигър и Ефрат.
•• Създадените иригационни съоръжения изиск
вали поддръжка, свързана с организация и
контрол на много хора: възникнали админи
страцията и държавата.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете с „асоциативен облак” –
предложете на учениците да кажат по една дума,
която асоциират с Египет. Запишете всички думи
на дъската, без да обсъждате. После групирайте
получената информация и я използвайте, за да въ
ведете новата тема. Кажете на децата, че днес ще
разберат защо именно в Египет и Месопотамия
възникнала човешката цивилизация.
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Основни дейности
1. Големите реки и появата на първите цивилизации
Стъпка 1. Запишете темата на урока и обяснете
понятието Месопотамия/Междуречието.
Стъпка 2. Работете с картата на с. 33 от учеб
ника. Задайте въпросите:
•• През кои континенти протичат реките Нил,
Тигър и Ефрат?
•• Къде са разположени обработваемите площи
в района?
•• Възможно ли е те да бъдат увеличени?
•• Защо и днес наричат големите реки „синьото злато“ на планетата?
Стъпка 3. Нека учениците прочетат свидетелство
то на Херодот за разливането на Нил и да отговорят
кое прави Нил толкова различен от всички останали
реки. Работата с този писмен извор е и чудесен
преход към следващия компонент на урока.
2. Даровете на реките Нил, Тигър и Ефрат
Стъпка 1. Второто важно съдържателно ядро в
нашия час трябва да накара учениците да осмис
лят спецификите в разливането на трите големи
реки. Разгледайте диаграмата от с. 33. Нека учени
ците установят кога е най-големият разлив на Нил.
Обяснете им, че в Египет рядко вали и затова Нил
е от изключително значение за страната.
Стъпка 2. Използвайте задача 5 от с.17 на учеб
ната тетрадка. Сравнете двете изображения – така
учениците ще си представят по-добре разливането
на Нил и обемите от вода, залели обработваемите
площи. Въведете понятието дига.
Стъпка 3. Изпълнете и задача 6 от с. 17 на
учебната тетрадка. Сравнете разливането на трите
реки и климата в Египет и Месопотамия. Подчер
тайте особеностите на Междуречието и непред
сказуемия характер на Тигър и Ефрат.
Стъпка 4. Използвайте изображения 2 и 6 в
учебника, за да обясните на учениците основните
селскостопански дейности и плюсовете на ирига
ционното земеделие.
3. От контрол над реката към контрол над хората
Стъпка 1. Попитайте учениците как си предста
вят, че се извършва поддръжката на всички тези
съоръжения без машини, само с човешка и жи
вотинска сила. И какво е необходимо, за да бъде
успешна тя. Въведете понятието администрация.
Стъпка 2. Работете с изображение 1 от урока в
учебника. Накарайте децата да сравнят фигурите,
като открият и други разлики в тях освен ръста.
Изобразяването на хората с по-висок социален
статус като по-големи по размер е любим похват
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в древността. С този похват учениците ще се сре
щат и в други урочни статии, затова използвайте
документа и не пропускайте ситуацията. Внима
телните ученици ще открият например, че дрехите
им са различни от тези на останалите хора на сте
нописа, единствени са с бижута и не извършват
някаква трудова дейност.
Заключителна част
Стъпка 1. За да получите обратна връзка, на фи
нала задайте ключовия въпрос: Защо първите цивилизации възникнали край големите реки? Обсъдете с
класа думите на Херодот, че Египет е „дар от Нил“.
Стъпка 2. Направете обобщение и устна пре
ценка за работата на класа. За домашна работа
оставете задачи 1, 2 и 3 от учебната тетрадка.

10. ВРЕМЕТО НА ФАРАОНИТЕ
Урокът е подходящо да се реализира като комбиниран урок. В този случай по време на часа
няма ясно обособен момент с проверка и оценка
на знанията, а учителят преподава и изпитва ед
новременно.
Такава организация може да създаде проблем
с времето за реализиране на заложеното съдър
жание – трябва добре да се преценяват границите
на учебния час. Този тип урок задържа внимание
то на учениците през целия учебен час, като дава
възможност да се актуализират и използват стари
знания точно в необходимия момент.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Египет възниква с обединението на Горен и
Долен Египет под скиптъра на фараона Менес. В своя дълъг исторически път държава
та минава през три периода – Старо, Средно
и Ново царство. Тя се управлява от фараон,
когото поданиците смятали за бог. Царската
власт се обозначава със специални знаци.
•• Урокът разработва важни понятия – династия, монархия, поданици, жрец, роб – които
учениците трябва да разберат и усвоят.
•• Всяко общество, в това число и египетското,
може да бъде изобразено схематично като
пирамида. Колкото по-ниско, в основата, е
дадена обществена група, толкова по-много
бройна и по-безправна е тя. И обратно – со
циалните слоеве на върха обикновено прите
жават властта и управляват държавата.
•• За древните общества е характерна стриктна
социална стратификация, която остава непроменена дълго време. Това е нещо, което днеш
ните деца трудно могат да си представят и за
това се налага учителят да го обясни добре.

Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока с игра. Попълнете
с учениците малка кръстословица, за да изведете
във вертикал името НИЛ.
1. Селищна могила до Нова Загора, в която жи
вотът продължил над 3000 г.
2. Едната от двете големи реки в Месопотамия.
3. Период в праисторията, през който било от
крито земеделието.
К А Р А Н О В О
Т И Г Ъ Р
Н Е О Л И Т
Основни дейности
1. Двете земи – Долен и Горен Египет
Стъпка 1. Направете връзка с двете царства по
горното и долното течение на Нил, които поста
вили началото на египетската държава. Обяснете
понятието фараон и въведете новата тема.
Стъпка 2. Предложете на учениците на картата
на с. 35 в учебника да позиционират простран
ството Долен и Горен Египет. Накарайте ги да на
мерят столиците Тива и Мемфис и да преценят в
кой период от своето развитие Египет постигнал
най-голям разцвет.
Стъпка 3. След това въведете понятията държава и монархия. Задайте въпроса каква е връзката
между разливането на р. Нил и възникването на
държавата.
2. Владетелят на Египет
Това е по-скоро група от дейности, с която
трябва да обясните властта на фараона и нейните
специфики, най-важната от които е, че той е обо
жествяван.
Стъпка 1. Предложете кратка информация за
предназначението на пирамидите. Илюстрирайте
с изображение 5 на с. 35 в учебника и накарайте
учениците да намерят Гиза на картата. Уверете
се, че всички деца разбират израза „приживе“ и
обсъдете защо пирамидата е строена, още докато
владетелят бил жив.
Стъпка 2. Изпълнете задача 3 от учебната те
традка, за да разберат учениците всички правомо
щия на египетския владетел. Помогнете им с по
дусловие „г“ на първа задача, което визуализира
регалиите на фараона – кърпата на сини и златни
ивици немес, с която е покрита главата му, крал
ската кобра, която стои на челото му, брадата на
върха на брадичката, камшика и овчарската гега,
които държи в ръцете си. В следващите уроци те
ще имат възможност да задълбочат познанията си,
тук просто се задоволете с изброяването на зна
ците на властта. Припомнете понятието династия.

Стъпка 3. Ако класът работи бързо, изпълнете
задачата към документ 6 на с. 35 в учебника. Хат
шепсут е сред малкото жени, чиито имена помни
древната история, именно поради факта, че тя от
изключенията, дръзнали да нарушат забраната за
достъп до политиката на нежния пол.
3. Поданиците на фараона
Стъпка 1. Изяснете структурата на египетското
общество въз основа на схема 3 от учебника. Въ
ведете понятието поданици. Обяснете какво е роб
и направете разлика между роб и много беден, но
свободен човек.
Стъпка 2. Използвайте задача 5 от с. 19 в учеб
ната тетрадка, за да разберат учениците кои групи
влизат в категорията „свободни хора“. Обоснова
ването на функциите на жреците и причините за
тяхното високо положение в обществото е веро
ятно да затруднят децата. Постарайте се да им
покажете ясно връзката между религиозната и
светската власт.
Заключителна част
Стъпка 1. За да получите обратната връзка в
края на урока, задайте въпроса: Как бил управляван Египет?
Стъпка 2. Аргументирайте и поставете оценки
на уменията на учениците да извличат информа
ция от различни източници.
Стъпка 3. Направете устна преценка за рабо
тата на класа. Задайте за домашна работа из
готвянето на линия на времето с периодите от
развитието на Египет и задачи 1, 2 и 4 от учебната
тетрадка.

11. ПЪРВИТЕ ДЪРЖАВИ
В МЕСОПОТАМИЯ
Урокът е за нови знания и може да бъде орга
низиран като класически, с ясно обособена про
верка и оценка в началото на часа.
Той има за цел да затвърди основни понятия
като монархия, държава, династия, поданици, пре
подадени предния час, и да проследи техните осо
бености при първите държави в Месопотамия.
Основни образователни акценти в урока:
•• Първата форма на държавно обединение в
Месопотамия е градът-държава. Следващите
форми са монархия и империя. За импери
ята има специален урок, така че тук основ
ният акцент е градът и начинът, по който той
функционира.
•• Контактите с финикийците били важни за
Древния Изток. Този народ има решаваща
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роля в създаването на първите писмените
системи и при колонизирането на Средизем
номорието. В учебника на финикийците не е
отделено много място, те се въвеждат като
понятие в този урок и представляват един от
акцентите в него.
•• Хамурапи създал първите достигнали до нас,
записани върху специална колона закони. Те
са предназначени да регулират отношения
та между хората в държавата и да укрепят
властта на владетеля. Заедно с личността на
Хамурапи в урока се появяват още двама вла
детели – Саргон и Семирамида, всеки от които
с важен принос в историята на Месопотамия.
Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Активирайте у учениците историческо
мислене с изрази и фрази, свързани със значе
нието на египетската държава.
Стъпка 2. Направете проверка на знанията за
Египетското царство по следните въпроси: Как
възникнала държавата в Египет? Кои територии
обхващала? Каква била властта на фараона? Кои
са знаците на царската власт в Египет?
Направете преход и запишете новата тема.
Основни дейности
1. Градовете и създаването на държавата
Стъпка 1. Обяснете понятието град-държава
и империя. Работете с учениците по картата на
с. 37 в учебника и установете местоположението
на по-големите градове в Месопотамия. Обсъдете
географските особености на региона – две големи
реки, пустини и планини, които ги ограждат и огра
ничават евентуалните възможности за развитие.
Стъпка 2. Въведете понятието финикийци и нака
райте учениците да намерят на картата техните земи.
Стъпка 3. Обяснете, че първият владетел, ус
пял да обедини Междуречието в една държава,
бил Саргон. Поставете задача за самостоятел
на работа с изображението и текста под него на
с. 36. Проследете на картата границите на неговата
държава. Намерете заедно Вавилон и направете
преход към следващия момент в плана на урока.
2. Вавилон – „Вратата на бога“
По-голямата част от този компонент на урока е
посветена на културното наследство на Вавилон.
Стъпка 1. Предложете на учениците да раз
гледат изображения 5 и 6 от урока в учебника.
Обяснете им каква богиня е Ищар и дайте повече
информация за Портата на Ищар.
Стъпка 2. Използвайте задача 4 на с. 21 от учеб
ната тетрадка, за да запознаете децата със Семи
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рамида и едно от седемте чудеса на античния свят
– нейните „висящи градини“. Можете да подчертае
те, че малко жени са оставили имената си в исто
рията и една от тях е Семирамида. Важно е обаче
учениците да разберат защо. Тук ще ви помогне
таблицата от задача 4 в учебната тетрадка.
3. Хамурапи – законодателят
Стъпка 1. Разкажете за Хамурапи и неговите
закони. Работете с текстовете на с. 37 от учебника
и с. 20 от учебната тетрадка. Задачата в учебната
тетрадка дава възможност въз основа на закони
те учениците да открият някои обществени групи
във Вавилон.
Стъпка 2. Ако класът работи бързо, използвай
те момента, за да припомните общественото раз
деление в Египет.
Стъпка 3. Сравнете първите писани закони в
Междуречието с тези на хан Крум по зададените
показатели в учебника. Ако децата са ги забрави
ли, припомнете тяхното съдържание.
Заключителна част
Стъпка 1. Направете обобщение и устна пре
ценка за работата на класа. Поставете и аргумен
тирайте оценките.
Стъпка 2. Задайте за домашна работа писмено
описание на столицата Вавилон и/или задачи 1
и 3 от учебната тетрадка. Задачите ще помогнат
на учениците да се ориентират по-добре в прос
транството и да затвърдят познания за начина, по
който древните хора в Месопотамия възприемали
властта на владетеля.

12. ИМПЕРИИТЕ В ДРЕВНИЯ ИЗТОК
Урокът е добре да бъде организиран като комбиниран урок. Това ще даде възможност за про
верка на усвоеното от темите за Вавилон и Египет
и в същото време ще създаде добра основа, върху
която може да се надгради новият материал.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Империята е закономерен етап, през който минава развитието на древноизточната
държава. За да се превърне една монархия
в империя, са необходими определени усло
вия. На първо място – силна армия и добре
организирана администрация.
•• Поради огромния фактологически материал
в урока е възможно да бъдат развити само
определени идеи, показващи империята като
вид държава и спецификите в отношенията
завоевател – завладяно население в Египет,
Асирия и Персия.

•• Видовете

армия и начина, по който воювали
хората в Древния Изток, показват техноло
гичните възможности на конкретното обще
ство в определен период от историческото
му развитие.

ната тетрадка. Така учениците ще разберат сами
как Асирия се отнасяла към завладените народи.
Стъпка 3. Накарайте децата да сравнят начина,
по който действали в това отношение Египет и
Асирия и да аргументират предпочитания подход.

Ход на урока
Уводна част
Започнете урока, като поставите новата тема.
Помолете учениците да си припомнят понятието
империя и да го сравнят с монархия. Изведете ва
жната разлика – владеенето на огромни терито
рии, населени с много народи.

4. Империята на Великия цар
Стъпка 1. Обяснете, че Персия умело съчетава
ла дипломацията със сила.
Още веднъж накарайте учениците да очертаят
с помощта на картата границите є във времето на
нейния най-голям разцвет.
Стъпка 2. Ако разполагате с време, покажете
на учениците красноречив пример за грандиозна
строителна дейност някога и днес – презентация
с няколко слайда за храма на Рамзес II в Абу
Симбел и спасителната акция на ЮНЕСКО при
построяването на Асуанския язовир.

Основни дейности
1. Царството става империя
Стъпка 1. Запишете първия въпрос от плана.
Подчертайте, че първият владетел, успял да из
гради империя, бил Хамурапи. Задайте въпроса в
какво още той бил пръв и проверете знанията на
учениците за законите на Хамурапи.
Стъпка 2. Изпълнете задачата по картата на
с. 39 от учебника. Попитайте учениците как спо
ред тях станало възможно завоюването на толко
ва много земи.
Стъпка 3. Обяснете видовете армии, използ
вани в древността, с помощта на задача 2 от
с. 22 на учебната тетрадка. После изпълнете трета
задача от тетрадката. Можете да визуализирате
информацията с помощта на изображенията от съ
щата страница или с документ 4 от учебника. Те
ще допълнят представата на учениците за бойната
колесница и използването є от египтяните. Така
ще направите и преход към следващия момент от
урока
2. Империята на фараоните
Стъпка 1. Накарайте учениците да си припом
нят каква власт има фараона и какви са знаците
на неговата власт. Бъдете готови с допълнителни
въпроси, които да ви помогнат правилно да преце
ните знанията на изпитваните ученици за монар
хията в Египет.
Стъпка 2. Обяснете чрез какви методи египтя
ните държели в подчинение покорените народи и
въведете понятието дипломация.
Стъпка 3. За затвърждаване на понятието из
ползвайте задача 1 от с. 22 на тетрадката.
3. Асирия – подчинение със сила
Стъпка 1. Работете с децата върху документ 1
от с. 38 на учебника.
Обсъдете предимствата на обсадните машини.
Подчертайте, че асирийците първи ги използвали.
Стъпка 2. Изпълнете задача 5 от с. 23 в учеб

Заключителна част
Стъпка 1. Обсъдете с учениците ключовия въ
прос: Как царството се превръща в империя? На
правете обобщение и поставете оценки.
Стъпка 2. Ако не сте успели да попълните всич
ки задачи от учебната тетрадка, възложете ги за
домашна работа. Важно е да знаете, че задача 4
от учебната тетрадка е предвидена за самостоя
телна работа вкъщи след урока упражнение за
описание на барелеф.

14. СВЕТЪТ НА ИЗТОЧНИЯ ЧОВЕК
Урокът е за нови знания. Поради факта, че
в него е даден широк диапазон от информация,
може да се постави акцент върху една или друга
сфера от всекидневието и науката според предпо
читанията на учителя.
В този учебен час би било добре да се извърши
оценяване на уменията на учениците за работа с
различни източници, а не само върху възпроиз
веждане на знания от предходните теми. В този
смисъл в акцентите на урока не се предвижда
ясно обособен момент на изпитване.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Хората от Древния Изток направили важни
технологични изобретения и създали голяма
част от съвременните науки. В основата на
тези открития стояла практическата нужда, а
за да достигнат до изобретенията и появата
на науките, са били необходими хилядолетия.
•• Важна роля в ежедневието на тогавашните
хора играела религията. Всъщност трудно е
да разчленим религиозното от научното поз
нание в онази епоха.
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•• Хората

преди няколко хиляди години били
хора като нас – радвали се, празнували,
страдали, гримирали се, харесвали красиво
то, играели и се забавлявали.

Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Покажете на учениците две изобра
жения на глинени съдове – от праисторическата
епоха и направени по-късно, с грънчарско колело.
Задайте въпроса каква е разликата между двете
изделия? И как биха обяснили те тази разлика?
Стъпка 2. Обърнете внимание на децата, че
вторият съд е правен с грънчарско колело и че
в този учебен час предстои да разберат какви
открития направили хората от Древния Изток. На
правете преход към новата тема и запишете пър
вия въпрос от плана.
Основни дейности
1. Откритията променят живота на хората
Стъпка 1. Ако имате възможност, покажете кра
тък клип с грънчар, който работи на грънчарско
колело. Обяснете, че в миналото то се е задвиж
вало с крак, а не както сега – с електричество.
Коментирайте с учениците предимствата на грън
чарското колело.
Стъпка 2. Съвременните деца не са наясно нито
как изглежда, нито как работи ралото, нито пък
могат да си представят как точно изобретяването
му революционизирало земеделския процес. За
това използвайте задачи 1, 2 и 3 от с. 24 на учеб
ната тетрадка. Обобщете заедно как откриването
на ралото увеличило добивите в земеделието.
Стъпка 3. Предоставете информация за други
употреби на колелото – в транспорта, във войска
та – и направете преход към следващия компо
нент на урока.
2. От практическите нужди до появата на науката
Стъпка 1. Разгледайте заедно с децата изобра
жения 1, 2, 3 и 4 от с. 43 на учебника. Задайте
въпроси от вида: Какви познания по математика
са имали хората от Древния Изток? Къде са ги
използвали? Защо са им били необходими?
Стъпка 2. Въведете понятията астрономия и астрология. Сложете акцент върху разликата между
тях. Попитайте децата кои са техните зодиакални
знаци и вярват ли, че рожденната дата показва
черти от характера. Обяснете разликата между лу
нен и слънчев календар.
Стъпка 3. Обърнете внимание на учениците, че
хората от онази епоха били силно религиозни и
вярвали, че техният живот се управлява от бого
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вете. Знанията често се предавали чрез митовете.
Обяснете понятието мит. То най-вероятно вече е
познато на децата от уроците по БЕЛ.
Стъпка 4. Обърнете внимание и върху факта,
че тази религиозност била причина лекарите да
лекуват както чрез лекарства, така и чрез магия.
Прочетете им текст от законите на Хамурапи и
задайте въпроса: Какви заболявания лекували вавилонските лекари?
215. Ако лекар извърши на човек тежка операция
с бронзов нож и спаси човека или пък отстрани
перде [тумор] на човек с бронзов нож и спаси окото
на човека, то той може да получи 10 сикли сребро.
221. Ако лекар оправи строшената кост на човек или пък му излекува болезнен оток, [болният]
трябва да претегли на лекаря 5 сикли сребро.
3. Мода, забавления и игри
Стъпка 1. Тази част от урока оставете ученици
те да прочетат сами.
Поставете им задача да запишат в тетрадките
си всички прилики със сегашния начин на живот.
Дайте достатъчно време за работа, например 5
минути. Проверете после кой как се е справил –
нека някои от децата да прочетат написаното.
Стъпка 2. Използвайте задача 4 или 5 от
с. 24 – 25 на учебната тетрадка, за да затвърдите
знанията за знаците на царската власт в Египет,
но тук сложете акцент върху колорита и външния
вид, а не върху смисъла на знака.
Стъпка 3. Ако класът се справя бързо, разгле
дайте изображение 6 в учебника и коментирайте
заедно Нефертити като идеал за женска красота
някога и днес.
Заключителна част
Стъпка 1. Обсъдете ключовия въпрос: Какво
наследство ни оставили народите от Древния Изток? Направете преценка за работата на класа,
аргументирайте и нанесете оценките.
Стъпка 2. За домашна работа дайте задача 6
на с. 25 от учебната тетрадка – изработване на
проект за лично бижу, повлияно от египетското
културно наследство. Следващият път съберете и
оценете проектите.
Предварително съобщете на класа критериите
за оценяване:
1. Бижуто трябва да е лично – да отразява
особеностите, интересите и пола на личността, за
която е предназначено.
2. Видимо да съдържа елементи, заимствани от
египетската култура.
3. Да бъде добре изработено цветно изображе
ние.

15. СВЕЩЕНИТЕ ЗНАЦИ
Урокът е в тясна логическа връзка с предход
ния и е възможно да бъде организиран или като
класически урок, с ясно изразен момент на из
питване в началото, или като комбиниран, с про
верка и оценка на знанията по време на препода
ването. Предложеният вариант е за разработване
на комбиниран урок.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Писмеността възникнала, когато се появила
необходимостта да се съхранява и предава
на разстояние точна информация. За тази
цел разказите, митовете и легендите не били
достатъчни.
•• Първите писмени системи показват ясна връзка с изображенията/рисунките, от които се
появили, както и ограничеността на средата,
която ги породила. Това е особено видимо в
материалите за писане – глина и папирус.
•• Делото на Шамполион и неговият анализ на
Розетския камък до днес служат като обра
зец за логика и комплексен подход в истори
ческото изследване.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока с римската мисъл:
„Казаното отлита, написаното остава“. Запишете
я на дъската и не я изтривайте през целия час.
Попитайте учениците как я разбират, какъв смисъл
влагат в нея. Могат ли да дадат примери, с които
да подкрепят твърденията си. Възможно е тук да
направите връзка със славянската азбука и дело
то на братята Кирил и Методий, за което децата
имат информация от начален етап. Направете пре
ход и запишете темата на урока.
Основни дейности
1. Защо се появила писмеността?
Разкажете на учениците защо възникнала
писмеността. Поставете им задача да слушат вни
мателно, за да могат да изпълнят задача 1 от с.
26 на учебната тетрадка. Две – три минути ще им
бъдат достатъчни, за да запишат причините за по
явата на писмеността. Нека няколко ученика про
четат написаното.
2. Къде се появила най-древната писменост?
Стъпка 1. Дайте информация за възникване
то на писмеността в Шумер и въведете понятието
клинопис. Изпълнете с класа задача 7 от с. 27 в
учебната тетрадка. Тя ще помогне на учениците да
си представят пътя, изминат от пиктограмата до

клинописа. Задача 2 от с. 26 на тетрадката показ
ва нагледно как се подготвял материала за писа
не в Месопотамия и как са се изписвали знаците.
Стъпка 2. Обяснете на учениците какво пред
ставляват йероглифите.
Използвайте изображение 1 на с. 44, за да ви
зуализирате изработването на папирус. Направете
сравнение с финикийската азбука, при която все
ки звук се обозначава с буква и подчертайте, че
това е съвсем различна като подход писменост,
че нашата днес е такава и това без съмнение дъл
жим на финикийците.
Стъпка 3. Предложете на учениците да работят
с изображения 3, 4 и 5 от учебника и сравнете по
зададените показатели клинописа и йероглифите.
Ако класът работи бързо, изпълнете и задача 3
на с. 26 от тетрадката. Така учениците ще могат
по-лесно да схванат предимствата и недостатъци
те на материалите за писане, използвани в Древ
ния Изток.
3. Писарите
Стъпка 1. Подпомогнете децата да си припом
нят как изглежда обществената пирамида в Еги
пет, да опишат обществените групи, техните права
и задължения. Така ще можете да проверите зна
нията им за социалната структура, а те ще успеят
по-лесно да намерят мястото на писарите в нея.
Върнете ги на схема 3 от с. 35 на учебника. Нека
видят къде са изобразени грамотните хора.
Стъпка 2. Работете с писмения източник от
с. 45 в учебника. Коментирайте с учениците защо
писарите заемали такова високо място в египет
ското общество. Обърнете им внимание, че малко
хора по онова време били грамотни. Самите вла
детели дори не умеели да четат и пишат. Едно от
изключенията бил Ашурбанипал.
Стъпка 3. Изпълнете задача 5 от с. 27 на учеб
ната тетрадка. Тя дава възможност на учениците да
преценят приноса на Ашурбанипал в световната кул
тура, както и да осмислят причините, поради които
на един владетел не се налагало да бъде грамотен.
3. Знаците проговарят
Задайте самостоятелна работа на учениците.
Нека прочетат за 2 – 3 минути текста за Шампо
лион на с. 45 в учебника. Поискайте да ви обяс
нят как той разчел йероглифите. Проверете дали
всички са разбрали чрез документ 6 на същата
страница.
Заключителна част
Стъпка 1. Прочетете на децата последното из
речение от първата част на урока. Попитайте ги
защо според тях авторите на учебника смятат, че
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„с появата на писмеността започнала истинската
история“. Върнете се заедно на мисълта, с която
започнахте урока, и ги накарайте да си помогнат
и с нея при отговора.
Стъпка 2. Направете обобщение и устна пре
ценка за работата на класа.
Нанесете оценките и задайте за домашна рабо
та задача за търсене в интернет на информация
за това как бил разчетен клинописа.

16. БОГОВЕ, ГРОБНИЦИ, ХРАМОВЕ
В годишното разпределение урокът е за нови
знания.
Съдържанието му обхваща религиозните вяр
вания в Египет и Месопотамия, както и една от
най-интересните за учениците теми от античната
история, свързана с погребенията на фараоните,
мумифицирането на телата им и запазването им в
монументални гробници. Считаме за целесъобраз
но в този урок да не се отделя специално време
за проверка и оценка на знанията.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Религията играе важна роля в живота на
древните общества. Жреците са част от
близкото обкръжение на владетеля, те под
крепят властта му и помагат в управлението.
Храмовете са богато дарявани, в тях е съ
средоточен не само религиозният, но и кул
турният и научният живот на древноизточни
те общества.
•• Религиите на Египет и Месопотамия са политеистични. В същото време те показват и
някои специфики. В Египет има ясно изразе
ни следи от тотемизъм – божествата носят
черти на хора и на животни. Понятието тоте
мизъм обаче е предвидено да се разработва
по учебна програма. Затова учителят трябва
да обясни на децата явлението така, че то да
бъде разбираемо за тях, без да се въвежда
самото понятие.
•• Египетските фараони са обожествявани.
Към техните погребения се подхожда много
внимателно – поданиците им полагат сери
озни усилия да запазят техните тела и да им
осигурят всичко необходимо за подобаващ
живот в отвъдното.
•• За хората от Древния Изток животът не
приключва със смъртта. Той продължава в
царството на мъртвите, устроено по начин,
сходен със земното царство.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока със задача 6 от
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с. 29 на учебната тетрадка. Нека учениците проче
тат думите и подчертаят познатите. След като ги
намерят в лабиринта, им обяснете, че предстои
да се запознаят с останалите и поставете темата.
Основни дейности
1. Богове и храмове край Нил
Стъпка 1. Обяснете религиозната система на
Египет. Въведете понятието политеизъм. За да си
представят децата по-добре египетските божест
ва, използвайте документ 3 от учебника и задачи
те към него.
Стъпка 2. Изображението на с. 29 в тетрадка
та показва Нут, богинята на Небето. Можете да я
разгледате с класа, като обърнете внимание вър
ху факта, че в повечето митологични системи бо
жеството на Небето е от мъжки пол, а на Земята
– от женски.
2. Светът на сенките
Стъпка 1. Обяснете представата на египтяните
за отвъдния свят. Работете върху документ 4 от
с. 47 в учебника. Той е предназначен да помогне
на учениците да разберат представата на египтя
ните за преход към отвъдното. Към същото изо
бражение в тетрадката са представени въпроси
и задачи, които са насочени по-скоро към опре
делени нравствени правила, спазвани в Древния
Египет. Ако времето напредва, те могат да останат
за домашна работа.
Стъпка 2. Покажете кратка презентация за по
гребението на Тутанкамон или използвайте доку
менти 1 и 2 в учебника. Обяснете на учениците
защо египтяните балсамирали телата на фарао
ните. Помолете ги да помислят как тези практики
вляели върху развитието на науката и в частност
– на медицината.
3. Богове и храмове в Месопотамия
Стъпка 1. Представете системата от религиоз
ни схващания в Месопотамия. Накарайте учени
ците да сравнят представата за боговете в двата
региона.
Стъпка 2. Обяснете понятието зикурат. Използ
вайте изображението от документ 5 в учебника,
за да разберат учениците как изглеждал един по
добен храм и какви дейности се извършвали там.
Допълнете представата на децата за ролята на
зикурата в живота на хората със задача 4 от с. 28
в учебната тетрадка.
Заключителна част
За да получите информация за степента на
усвояване на понятията, възложете на децата да
изпълнят задача 3 от с. 28 на учебната тетрадка.

Обсъдете ключовия въпрос.
Ако класът работи бързо, коментирайте заедно
вярванията за живота след смъртта някога и днес.
Дайте преценка за работата и поставете за до
машна работа неизпълнените задачи от учебната
тетрадка.

17. ЦАРСТВОТО НА ЕВРЕИТЕ
Урокът трябва да даде на децата познания за
евреите, тяхната история и религия. Подходящо
е да бъда проведен като комбиниран урок, при
който проверката се извършва паралелно с пре
подаването на новите знания.
Възможните въпроси, чрез които може да се
извърши актуализиране на старите знания, са на
сочени към времето, в което историята на юдеите
се развива в тясна връзка с тази на Египет и
Вавилон.
Удачен подход би било юдаизмът да се пред
стави в сравнителен план с останалите политеис
тични религии на Древния Изток. Така учениците
ще схванат по-лесно новото понятие монотеизъм.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Библията не е просто книга, в която са събрани основните постулати на християнството. Тя е и важен извор за най-ранната
история на евреите. Много от библейските
личности действително са съществували. Съ
ществен е приносът на царете Давид и Со
ломон в еврейската история.
•• Развитието на Палестина е неразделна част
от историята на Древния Изток. Юдаизмът,
който е залегнал в основите на една от
съвременните световни религии – християн
ството, бил единствената монотеистична ре
лигия в Древния Изток по онова време.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока с асоциативен об
лак върху думата Библия. Запишете всички асо
циации на дъската, припомнете определението на
понятието и направете прехода към новата тема.
Запишете заглавието.
Основни дейности
1. Бог Йехова избира своя народ
Стъпка 1. Използвайте картата на с. 49 в учеб
ника, за да проследите пътя на евреите от Месо
потамия и Египет към Палестина.
Стъпка 2. Изпълнете с класа задача 3 от учеб
ната тетрадка. Въз основа на нея изведете поня
тията завет и скрижали. Използвайте текста от

Библията на с. 49 в учебника, за да затвърдите
разбирането за особения съюз (завет), който спо
ред юдаизма още Авраам сключил с бог Йехова.
2. Разцвет и упадък на Израилското царство
Стъпка 1. Представете на учениците цар Соло
мон. Документи 1, 2 и 5 от учебника ще помогнат
на децата да разберат по-добре мащабите на не
говата дейност.
Стъпка 2. Накарайте учениците да си припом
нят развитието на държавите от Древния Изток и
етапите, през които минава тяхното политическо
развитие. Проверете дали са усвоили понятията
монархия и империя. За да успеят децата правилно
да позиционират хронологически развитието на
юдейското царство, задайте въпроси като: Кога
са създадени първите писани закони? С развитието на коя държава е свързан този факт? Кой е
първият владетел в Древния Изток, успял да създаде империя? По какво се отличава подходът към
покорените народи на Асирия и Персия?
Стъпка 3. Обяснете как царството на евреите
се разпаднало на Юдея и Палестина. Използвай
те отново картата на с. 49 от учебника. Направе
те прехода към следващия въпрос от плана, като
подчертаете, че освен интересна история, евреите
имали и специфична религия, която ги отличавала
от останалите народи в региона.
3. Народът, който вярва само в един бог
Стъпка 1. Проверете как учениците са усвои
ли основните знания за религиозните вярвания в
Египет и Месопотамия. Нека ги сравнят и изведат
общите черти и различията. Използвайте задача
5д на с. 29 от учебната тетрадка, за да се уверите,
че е усвоено понятието политеизъм. Въведете като
контрапункт понятието монотеизъм и го обяснете.
Стъпка 2. Представете юдаизма като типична
монотеистична религия.
Обяснете понятието месия. Изпълнете с класа
задача 5 от учебната тетрадка. Тя позволява уче
ниците да направят сравнение на откъси от Биб
лията и Книга на мъртвите и да обсъдят основните
морални ценности в религиите на Древния Изток,
както и техните проекции в съвременността.
Заключителна част
Задайте за обратна връзка ключовия въпрос.
Коментирайте с класа кое отличава евреите от
изучените до момента народи в Древния Изток.
Аргументирайте и нанесете оценките. За домашна
работа поставете задачи 1, 2, 3 и 4 от учебната
тетрадка.

63

20. ПЪРВИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ
Урокът е за нови знания. Той е първият от раз
дела за Древна Елада и логично следва тематич
ния тестови контрол върху историята на Древния
Изток. Затова и в рамките на часа не е предвиде
но оценяване на учениците, а само използване на
основни опорни знания.
Акцентът в него е върху най-ранната история
на Елада, минойската цивилизация, и нейното на
следство.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Най-старата европейска цивилизация възниква на остров Крит. Тя останала в историята
с името минойска. Така я нарекъл нейният от
кривател сър Артър Евънс. В този смисъл ми
тът за Минос, минотавъра, лабиринта, Тезей
и Ариадна е част от задължителния културен
минимум, който трябва да усвоят децата.
•• Минойската цивилизация имала някои общи
черти с цивилизациите в Древния Изток и
особено с Египет и Финикия. В същото време
тя притежавала своите специфики. Днес се
смята за изяснено, че тя загинала вследствие
на вулканично изригване на о. Санторини.
Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Предложете на учениците да отворят
учебника на с. 56 – 57.
Запишете темата на раздела на дъската и ги
попитайте кои територии според историците се
включват в названието Древна Елада. Насочете
вниманието им към картата. Обяснете понятията
Елада/елини.
Стъпка 2. Насочете ги да разгледат внимателно
линията на времето на с. 56 – 57. Задайте въпроси
от вида: Колко века просъществувала елинската
цивилизация? През колко периода преминало развитието є? Кога е нейният разцвет?
Основни дейности
1. Най-старата европейска цивилизация
Стъпка 1. Обяснете защо най-старата европей
ска цивилизация се нарича минойска. Започнете
от името на нейния откривател сър Артър Евънс и
предложете на учениците да разгледат документ 1
от страницата в учебника. Работете по картата от
с. 59 на учебника и помолете учениците да лока
лизират географското и разположение.
Стъпка 2. Използвайте документ 6 от с. 59 на
учебника, за да запознаете учениците с мита за
Минос, минотавъра, Тезей и Ариадна. Ако класът
работи по-бавно, поставете втория въпрос за
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размисъл вкъщи. Задача 4 от с. 33 на учебната
тетрадка ще помогне на учениците да разберат
защо в крайна сметка минойците си представяли
минотавъра с глава на бик, а не на някакво друго
животно. Представете обяснението за плодород
ната сила на бика внимателно, предвид деликат
ната възраст, в която се намират петокласниците.
Бихте могли да направите връзка с израза „рог
на изобилието“, дори и с по-късния митологичен
персонаж на еднорога, който децата познават от
любими на тях филми и книги. Въведете понятията
лабрис и лабиринт. Изпълнете в клас задача 3а и
3б, а подусловие 3в оставете за домашна работа.
2. Светът на минойците
Предоставете информация за особеностите на
минойското общество и за техните добри море
плавателски умения. Използвайте изображения 4
и 5 в учебника – нека учениците сравнят начина,
по който на Крит и в Египет изобразявали хората.
Така те ще могат да открият приемственост и са
мобитност в изучаваните култури.
3. Гибелта на минойската цивилизация
Предложете информация за начина, по който
загинала минойската цивилизация. Работете по
картата от учебника и изпълнете втората задача
към нея.
Заключителна част
За да установите до каква степен учениците
са разбрали урока, помолете ги да отговорят на
въпросите за хронология в края на с. 59. Комен
тирайте заедно ключовия въпрос. Направете об
общение, устна преценка за работата на децата и
задайте за домашна работа задача 1 от учебната
тетрадка.

21. МИКЕНСКИЯТ СВЯТ И
ТРОЯНСКАТА ВОЙНА
Урокът подходящ за организиране като класически комбиниран урок с ясно обособена част за
проверка и оценка на знанията в началото на часа.
Основен акцент в урока е поставен на Троян
ската война, последиците от нея и дорийското на
шествие.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Ахейците дошли от север и довели със себе
си нещо непознато за балканските земеделци
– коня. Те се обединили във войната срещу
Троя. На тяхна страна участвали и някои тра
кийски вождове. Сведения за тях дава Омир.
•• Омир се смята за автор на поемата „Илиа-

да“, която е основният източник на информация за Троянската война. В нея историческа
та истина и митът са тясно преплетени. Това
не е попречило на Шлиман, воден само от
античните текстове, да намери останките на
гр. Троя и да докаже, че тя е съществувала.
•• Най-прочутите в Древна Елада герои са
участвали в Троянската война. Между тях е
и самият Ахил. От текстовете за Троянската
война произлизат и станали крилати днес
фрази като „ахилесова пета“ и „троянски кон“.
•• Краят на ахейското господство в Елада дошъл малко след Троянската война. От север
нахлули нови завоеватели – дорийците. Те
познавали желязото и сложили началото на
нов период в гръцката история.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока с 2 – 3 въвежда
щи изречения за най-ранната европейска цивили
зация. Предложете на учениците да решат малка
кръстословица:
1. К Н О С О С
2.

М И Н О С – Легендарен минойски владетел

3. А Р И А Д Н А
4.

– Най-силният град на минойската
цивилизация

К Р И Т

– Царска дъщеря, помогнала на
Тезей да излезе от лабиринта
– Островът, където възникнала и
процъфтяла минойската цивилизация

При правилно попълване във вертикал се полу
чава името на Омир. Попитайте децата чували ли
са за него. Кажете им, че главно въз основа на
неговите произведения специалистите възстановя
ват истината за Троянската война и запишете за
главието на темата. Накарайте учениците да опи
шат минойската цивилизация по следните опори:
Кога и къде възникнала? От какво се препитавали хората? Защо градовете на Крит нямали крепостни стени? Как загинала? Направете преход
към следващия въпрос.
Основни дейности
1. Ахейските царства – светът на воините
Преди да изложите информацията за ахейците,
поставете задача на учениците да разберат защо
така е озаглавен първия въпрос от плана. След
като приключите, проверете какво са разбрали.
2. Ахейските царе воюват срещу Троя
Стъпка 1. Обяснете причините за войната и на
карайте учениците да намерят Троя на картата в

учебника на с. 61. Обяснете етимологията на „Или
ада“ въз основа на документ 4 от учебника. Нека
учениците сами се запознаят с документ 1 на с. 60
и да изпълнят задачите към него.
Стъпка 2. Задача 2 от с. 34 на учебната те
традка ще ви помогне да представите по-лесно
информацията за Ахил, едно от основните дейст
ващи лица в Троянската война. Ако времето на
предва, можете да изпълните само задача 6 от
с. 33. Чрез нея децата ще разберат на чия страна
воювали траките в Троянската война и какви тех
ни качества впечатлили древните гърци.
Стъпка 3. Допълнителният текст на с. 61 в учеб
ника предава накратко легендата за това как гър
ците спечелили Троянската война и обяснява ети
мологията на разпространения и до днес израз
троянски кон.
3. Войната е само за героите
Работете върху задача 3 от с. 34 на учебната
тетрадка. Въз основа на краткия текст от „Илиада”
учениците ще разберат кой и как изковал щита
на Ахил. Помогнете им с малко информация за
Хефест, понеже урокът за божествата на древните
елини е предвиден за следващите часове.
4. Дорийците – новите господари на Гърция
Върнете класа отново на картата от учебника и
поставете задача децата да открият посоката на
дорийското нашествие. Подчертайте, че ако ахей
ците донесли в Древна Гърция коня, то заедно
дорийците от север дошло желязото – един нов,
по-различен от медта метал.
Заключителна част
За да получите информация за степента на
овладяването на съдържанието на урока, работе
те с учениците върху задача 1 от с. 34 на учебната
тетрадка. Обсъдете въпроса защо античните герои
продължават да бъдат популярни и днес. Напра
вете обобщение и оставете за домашна работа
учениците да намерят повече информация и да
опишат двубоя между Хектор и Ахил. Последните
две задачи от учебната тетрадка ще им помогнат
да си структурират по-добре отговора.

22. ГРЪЦКАТА КОЛОНИЗАЦИЯ –
РАЖДАНЕТО НА ЕДИН НОВ СВЯТ
Урокът е в пряка връзка с предходния. Одисей
и неговите пътешествия след Троянската война са
отглас от гръцката колонизация. Затова според нас
е удачно този урок да бъде организиран като класически комбиниран урок с обособен компонент за
проверка и оценка на знанията в началото на часа.
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Основни съдържателни акценти в урока:
колонизация била предизвикана от
редица особености в елинския начин на живот – липсата на достатъчно място и не
плодородните гръцки земи създавали пречки
пред растящото население. От друга стра
на морските умения на елините били важна
предпоставка това рисковано начинание (пъ
тешествието по море) да успее.
•• Колонизирайки голяма част от средиземноморието, гърците създали селища, съществуващи и до днес – от Марсилия и Сиракуза
до Созопол и Несебър.
•• Процесът продължил дълго и коствал на гърците много усилия – Пенелопа и нейното
търпение са красноречив символ за това.
След края му обаче се обособила голяма
елинска общност с един език, вярвания и
култура. Появило се и възприемането за дру
гите (различните) – като варвари.

•• Гръцката

Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Можете да започнете урока със за
дача към учениците да открият за коя личност се
отнася описанието:
Син на Пелей и богинята Тетида, той се сражавал на страната на гърците в Троянската война и
извършил многобройни подвизи.
Стъпка 2. Използвайте отговора и името на
Ахил, за да проведете проверката на знанията.
Задайте въпроси от вида: Защо започнала Троянската война? На чия страна участвали траките?
Как гърците спечелили войната? Проверете до
машните работи и изслушайте поне 2 разказа за
двубоя между Хектор и Ахил. Направете преход
към новата тема.
Основни дейности
1. Приключението на Одисей
Стъпка 1. Представете Одисей и неговите пъте
шествия чрез картата на с. 63 в учебника. Използ
вайте документ 6 на същата страница и обсъдете с
учениците възможностите, които давали тогаваш
ните плавателни съдове.
Стъпка 2. Ако учениците се справят бързо, из
пълнете задача 4 на с. 37 в учебната тетрадка. Тя
ще им даде повече подробности за легендарните
пътувания на Одисей и в частност – за срещата му
с циклопа Полифем.
Стъпка 3. Възложете за прочит текста под до
кумент 5 в учебника.
Обсъдете с класа защо Пенелопа се превърна
ла в пример за съпружеска вярност.
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2. Между морето и планината
Представете на учениците причините за нача
лото на гръцката колонизация.
3. Великата колонизация
Стъпка 1. Обяснете понятията колония, метрополия и колонизация.
Върнете отново учениците на картата от с. 63
в учебника. След като я проучат, нека определят
посоките, в които се развивала колонизацията, да
попълнят таблицата от задача 1 на с. 36 в учеб
ната тетрадка и да нанесат на контурната кар
та гръцките колонии по българското черноморско
крайбрежие.
Стъпка 2. Отделете специално внимание на
гр. Несебър. Разгледайте с учениците документ
1 от учебника, обсъдете благоприятните природ
ни условия и самото разположение на селището,
които привлекли гърците и ги накрали да създадат
там своя колония.
4. Ролята на колонизацията
Представете информация за последиците от ко
лонизацията. Обяснете понятието варвари и сми
съла, който древните гърци влагали в него.
Заключителна част
За обратна връзка използвайте задача 3 от
учебната тетрадка. Припомнете гръцките колонии
по нашето крайбрежие и съвременните им имена.
Направете обобщение за значението на коло
низацията.
Нанесете и аргументирайте оценките.
За домашна работа оставете задача 4 от с. 63 в
учебника и задача 1 от учебната тетрадка.

23. АНТИЧНИЯТ ПОЛИС –
ГРАЖДАНИТЕ, ТИРАНИТЕ И ЗАКОНИТЕ
Поради директната съдържателна връзка с пред
ходната тема и необходимостта от използването на
тази информация в първата част добре би било в
началото да се проверят знанията на учениците за
великата гръцка колонизация. Урокът може да бъде
конструиран като класически урок.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Гръцкият полис е особен вид държавна организация, типичен за Древна Елада. Той мина
ва през няколко фази на развитие.
•• В тази тема учениците може да се затруднят
поради струпването на няколко важни поня
тия като аристокрация, тирания, олигархия,
агора, акропол. Така че е добре да се отдели
достатъчно време за обяснение и затвърдя

ване на изброените понятия.
полиса важна роля играят гражданите –
пълнолетните свободни мъже, които притежават земя. Важно е учениците да разберат,
че някои обществени групи не влизат в това
понятие – чужденците, жените, робите. След
това лесно ще могат да си обяснят защо е
ограничена атинската демокрация например.
Тук е моментът те да разберат малко повече
за робите – явление, което не познават и за
което нямат социален опит.

•• В

Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Можете да започнете учебния час
със задача 2 от с. 36 в учебната тетрадка. Дайте
3 – 4 минути на учениците да се справят самостоя
телно с решението є. Изисквайте от тях да спаз
ват алгоритъма за съставяне на линия на времето,
даден в учебника на с.12.
Стъпка 2. Проверете изпълнението на задачи 1
и 2 от учебната тетрадка.
Обсъдете с класа въпросите, свързани с при
чините и последиците от гръцката колонизация.
Убедете се, че учениците добре разбират разлика
та между причини и последици. Направете преход
към новата тема и я запишете на дъската

3. Мъдростта на закона
Представете необходимостта от законодател
ство в полиса. Запознайте учениците с делото
на Солон. Бихте могли да ползвате като опора
знанията за законите на Хамурапи. Разликата в
статута на двамата държавни мъже ще ви помогне
да направите и прехода към последния компонент
на урока.
Заключителна част
Коментирайте с учениците разликата между
поданика на фараона в Египет и гражданина на
гръцкия полис. Направете обобщение и устна пре
ценка за работата на класа, аргументирайте и на
несете оценките.

24. СПАРТА –
ОБЩЕСТВОТО НА РАВНИТЕ
Спарта представя красноречив пример за осо
бена разновидност на полиса. Това предполага
възможност урокът да се организира като класически или съвременен комбиниран. В първия
случай проверката на знанията е съсредоточена в
началото на часа, а във втория липсва ясно обо
собен структурен компонент изпитване. Предлага
ме да се проведе урок от втория вид.

Основни дейности
1. Обществото на свободните земеделци
Стъпка 1. Обяснете понятието полис. Предста
вете различните групи в полиса – граждани, чуж
денци, роби. За да успеят учениците да осмислят
понятието гражданин, изпълнете задача 3 на с. 39
от учебната тетрадка. Робството е малко далеч
но за днешните деца, затова сложете смисловия
акцент там и използвайте документ 3 на с. 65 от
учебника.
Стъпка 2. Предложете на учениците да раз
гледат изображението от документ 2 на с. 65 в
учебника. Комбинирайте информацията от него
с изказването на Аристотел. Обяснете понятията
акропол и агора, както и техните функции.

Основни съдържателни акценти в урока:
•• Спарта е създадена от дорийците и носи
техния войнствен дух. Цялото общество е
военизирано и е подчинено на нуждите на
армията. Децата били тренирани от малки на
издръжливост и дисциплина и възпитавани
съответно момчетата – да станат добри вой
ни, а жените – да раждат и възпитават войни.
•• Жените в Спарта са обучавани и за разлика
от останалите гръцки полиси не са ограничени само до сферата на дома.
•• Илотите са категория население, типична само
за Спарта. Отношението към тях, както и про
словутата спартанска лаконичност, останали в
историята като запазена марка на този полис.

2. Аристокрацията, олигархията и тираните
Стъпка 1. Представете основните етапи в раз
витието на гръцкия полис.
Обяснете понятията аристокрация и олигархия.
Стъпка 2. Работете с учениците върху доку
мент 1. Задайте въпроса как идва на власт Пизис
трат. Обяснете какво представлява тиранията и
потърсете отговор на въпроса за разликата между
олигархия и тирания. Понятията са трудни и ве
роятно ще е необходимо време, за да се усвоят
достатъчно добре.

Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете този урок с поставяне
и записване на темата и ключовия въпрос: Защо
Спарта се определя като „общество на равните“?
Основни дейности
1. Владетелите на Пелопонес
Предложете на класа да работи по картата от
документ 2 на с. 67 в учебника. Заедно намерете
Спарта, опишете териториите, които тя владеела.
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Сравнете с картата от документ 3 на с. 63. Участва ли Спарта като голяма метрополия в гръцката
колонизация? Подчертайте, че на учениците пред
стои да разберат причините за това.
2. Обществото на равните
Стъпка 1. Припомнете заедно с учениците важ
ните смислови моменти от структурата на гръц
кия полис: къде е разположен, кое е най-важното
му място и защо, какви са основните обществени
групи в него, кой какви права и задължения има.
Стъпка 2. Преминете към работа по схема 3 от
учебника. Изяснете въз основа на нея държавното
устройство на Спарта. Обяснете понятието ефори.
Стъпка 3. Представете Ликург и неговите зако
ни. Ако класът се справя бързо, можете да заме
ните вашия разказ с изпълнението на задача 1 от
с. 40 в учебната тетрадка. Помолете учениците да
преценят положителните и отрицателните после
дици от законите на Ликург. Сравнете законите с
информацията, получена в предния урок: защо се
налага да се приемат закони в гръцкия полис, в кой
етап от неговото развитие се предприемат тези
стъпки, каква е целта на тези закони, чие име са
запомнили. Въпроси от този вид ще ви помогнат да
прецените дали учениците са усвоили материала
от предишната тема.
Стъпка 4. Поставете на децата задача да опи
шат въоръжението на хоплита. За целта използ
вайте задача 2 от с. 40 на учебната тетрадка. При
помнете разликата между тежка и лека пехота в
древността. Сравнете спартанската квадрига с ко
лесницата в Египет.
Стъпка 5. Отделете специален момент в уро
ка на статута на спартанската жена. Използвайте
текста за любознателните на с. 67 в учебника и
задачи 4 и 5 от учебната тетрадка. Подпомогнете
децата с малко информация за Леонид и Термо
пилите, понеже битката ще се изучава в следващ
урок. Тук е достатъчно да разберат, че Леонид си
е давал ясна сметка каква е реалната възможност
да спечели и затова се обърнал с тези думи към
жена си. В този момент на урока е подходящо
да обясните произхода и значението на понятието
лаконизъм.
3. Илотите
Представете на учениците информация за ило
тите и техния статут. Попитайте децата с коя група
в полиса можете да сравните тяхното обществено
положение.
4. Болестта на Спарта
Коментирайте с учениците проблемите на Спар
та и „недостига на граждани“.
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Заключителна част
Върнете учениците към ключовия въпрос –
Защо спартанското общество се определя като
„общество на равните“?
Обсъдете въпроси от вида: Равни ли са всъщност всички? Кои групи нямат права?
Направете обобщение и аргументирайте оцен
ките.

25. АТИНА –
ГРАДЪТ НА СВОБОДНОТО СЛОВО
Урокът е подходящо да бъде проведен като съвременен комбиниран.
Едно непрекъснато съпоставяне със структура
та на полиса и управлението на Спарта в хода на
целия урок ще позволи на учениците по-ясно да
схванат спецификите и принципите на атинската
демокрация.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Развитието на полиса в Атина преминало
през олигархия и тирания, докато се установи демокрация. Понятията демокрация и
разделение на властите са сред най-важни
те в обучението не само по история и ци
вилизации, но и по другите социални науки,
изучавани в средното училище. Важно е още
тук то да бъде разбрано и усвоено, а в след
ващите уроци и затвърдено.
•• Акрополът бил сърцето на полиса, там били
съсредоточени най-важните обществени
сгради. Останки от него и днес привличат
хиляди туристи в Атина.
•• Структурата на Атина се отличавала от тази
на Спарта. Важна роля в нея играели хората
на духа – философите, учените, творците.
Ход на урока
Уводна чест
Направете кратко въведение по посока на това,
че другият полис с много важна роля в живота на
Древна Елада е Атина. Подчертайте, че той пов
таря някои характерни черти на Спарта, но има
и свои особености. Запишете темата на дъската
и задайте още в началото ключовия въпрос, от
говор на който учениците трябва да дадат в края
на урока.
Основни дейности
1. Пътят на демокрацията
Стъпка 1. Припомнете заедно с класа основ
ни опорни знания за гръцката колонизация, като
можете да използвате въпроси от вида: В кой период протича? Какви са причините и последиците

от нея? Използвайте отговорите на децата, за да
обясните как аристократите в Атина постепенно
отстъпили властта си под натиска от забогателите
търговци и занаятчии. Обяснете какви реформи
били направени, защо били необходими законите
на Драконт. Сравнете ги със законите на Ликург.
Помолете учениците да обяснят до какви последи
ци довели тези закони в Спарта.
Стъпка 2. Припомнете понятието тирания. Ко
ментирайте значението му някога и днес. Обяс
нете защо този етап от развитието на Атина бил
изживян.
2. Стълбовете на демокрацията
Въведете понятието демокрация. Обяснете ус
тройството на Атина въз основа на схемата от
документ 2 на с. 68 в учебника. Нека учениците
попълнят втората колонка от таблицата на задача
3 от с. 43 в учебната тетрадка, за да затвърдят
информацията. Помолете някой да припомни ус
тройството на Спарта. Докато той говори, остана
лите да попълнят и първата колонка. Ако класът
се справя бързо, изяснете и понятията остракон/
остракиране и съвременната им употреба. Визуа
лизирайте ги с помощта на документ 6 от с. 69
в учебника. След това сравнете заедно с класа
устройството на Атина и Спарта и коментирайте
общите черти и различията.
3. Свобода и граждански права
Стъпка 1. Предложете на някой от учениците
да припомни състава на спартанското общество,
както и правата и задълженията на всяка общест
вена група.
Стъпка 2. Структурата на атинското общество
изяснете с помощта на схемата от документ 4 на
с. 69 в учебника. Сравнете я с тази в Спарта. В
случай че учениците работят бързо, изпълнете за
дача 4 от с. 43 на учебната тетрадка. Тя е предназ
начена да очертае разликата в мястото на жената
в гръцкия полис и днес. Възможно е да оставите
втората колона за домашна работа.
4. Градът на философите
Представете информация за ролята на словото,
философията и културата. Обяснете значението на
понятието философия. Можете да работите с изо
бражения 2 и 3 от с. 69 в учебника.
Заключителна част
Върнете се на ключовия въпрос, зададен в на
чалото на часа. Обсъдете с класа предимствата
на атинската демокрация, направете обобщение,
аргументирайте и нанесете оценките. Направете
устна преценка за работата на класа.

26. ГРЪКО-ПЕРСИЙСКИТЕ ВОЙНИ
В тематичното разпределение урокът е разра
ботен като урок за нови знания.
Той и следващият след него са част от поредицата
уроци, посветени на военните кампании и прекъсва
последователността от уроци, в които се разглежда
същността, структурата и функционирането на гръц
кия полис. Поради факта, че би било добре да се
обърне повече внимание на някои детайли от войни
те – важните битки и личности, не е предвидена про
верка на знанията. По-скоро е необходимо актуали
зиране на опорни знания за въоръжението и начина
за водене на война в Елада и в Древния Изток.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Гръко-персийските войни били сериозно изпитание за целия елински свят. Обединените
сили на полисите успели да удържат в край
на сметка победа срещу превъзхождащия ги
по численост и ресурси противник.
•• Някои от събитията в хода на войните – битките при Маратон, Термопилите и Саламин –
имали такъв широк отзвук и такава сериозна
значимост за гърците тогава, че и до днес
са се съхранили като символи на победата.
Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Можете да използвате подходящ гра
фичен организатор (на дъската или на постер),
за да насочите вниманието на учениците към две
основни форми на държавно управление: „демокрация“ и „империя“. Разделете учениците на малки
групи. Раздайте им маркери и цветни листове (1/2
на А/4, в 2 цвята). Дайте им 5 мин, за да запишат
по 2 характерни черти за всяко от понятията.
Стъпка 2. Залепете цветните листове до основ
ните понятия, като следите да няма повторения в
отговорите на децата. Ако се налага, допълнете
с варианти, които сте подготвили предварително.
Нека учениците съставят определение на двете
понятия въз основа на посочените белези.
Стъпка 3. След това им предложете да посочат
примери за държави, които да отнесат към едното
или другото понятие. Запишете имената им от съ
ответната страна на графичния организатор. Ако
децата пропуснат, добавете името на Персия.
Обобщете характеристиките на двете цивили
зации – тази на Изтока, представяна от Персий
ската империя, и на Запада, в лицето на гръцките
полиси. Мотивирайте и запишете темата на урока.
Обърнете внимание и запишете на дъската ключо
вия въпрос, за да провокирате интереса на уче
ниците към титаничния сблъсък на „двата свята“.
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Основни дейности
1. Заплахата
Стъпка 1. Запишете годините, които рамкират
военния конфликт и предложете на учениците да
изчислят колко години продължил – задача 2а на
с. 44 в работната тетрадка.
Стъпка 2. Обяснете причините за войната, като
възложите на децата да попълнят част от схемата
на задача 2б в работната тетрадка. Частта за по
следиците оставете за домашна работа.
2. „Господарю, спомни си за атиняните!“
Стъпка 1. Конкретизирате представите на уче
ниците за военната мощ на Персия, като използ
вате документа от рубриката „Свидетелства“ на с.
73 в учебника.
Стъпка 2. Помогнете на учениците да опишат
Персийските воини от изображението в документ
5 на с. 73. Обърнете внимание на факта, че по
онова време империята достигнала най-голямото
си могъщество, а нейният владетел се смятал за
господар на света. Използвайте оценката на дра
матурга Есхил, който в творбата си „Персите“ на
рича Дарий I: „златороден, богоравен мъж е той!“
Стъпка 3. Нека учениците проследят по карта
та от документ 3 на с. 73 от учебника похода на
персите. Да открият къде се намира Маратонската
долина.
Стъпка 4. Въз основа на картосхемата от до
кумент 2 опишете първата голяма битка по време
на военната кампания на Дарий I. Възложете на
учениците да открият каква успешна тактика била
използвана от гърците. Разкажете легендата за
войника Фидипид, който пробягал 42 км, за да съ
общи на атиняните вестта за победата. Направете
връзка с олимпийската дисциплина „маратонско
бягане“, въведена в негова чест на съвременните
игри. Запишете новото понятие „маратон“.
3. Подвигът на спартанците
Разработете тази част от урока на основата на
ситуационния метод.
Стъпка 1. Поставете на учениците задача да
разкажат за подвига на спартанците и цар Леонид
при Термопилите от името на „очевидец на съби
тието“. За целта да използват авторовия текст за
трети въпрос в учебника, картата от документ 3. и
текста от рубриката „За любознателните“. Опреде
лете времето, което им давате за самостоятелна
работа.
Стъпка 2. За да могат учениците да осмислят
моралната стойност на саможертвата в името на
свободата, направете паралел с откъса от одата на
поета Иван Вазов „Опълченците на Шипка“. Попи
тайте ги защо поетът сравнява българските опъл
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ченци със спартанците. Дайте примери с други из
куства, посветени на битката при Термопилите.
Стъпка 3. Обърнете внимание на документ 4.
Ако разполагате с време, припомнете как спар
танските жени изпращали мъжете на война (с. 67,
рубриката „За любознателните“) и сравнете пос
ланието с текста от епитафията на поета Симонид:
„Пътнико, съобщи на спартанците, че тук лежим,
подчинявайки се на техните закони.“
4. Победата
Стъпка 1. Нека учениците открият на картата
и запишат към този въпрос от плана в тетрадките
кои са следващите победи на гърците – Саламин,
Платея и нос Микале.
Стъпка 2. Обърнете внимание на възстановката
на морската битка при Саламин, показана в доку
мент 6. Обяснете понятието „таран“. При възмож
ност използвайте допълнителни изображения, за
да онагледите предимствата на гръцките кораби.
Заключителна част
Стъпка 1. Обсъдете причините за успеха на
гръцките полиси в двубоя им срещу могъщата Пер
сийска империя.
Стъпка 2. В обобщението подчертайте значе
нието на войната за общогръцкото единство.
За домашна работа можете да дадете остана
лата част от схемата в задача 2б, задачи 3 и 4 от
тетрадката.

27. ПЕЛОПОНЕСКАТА ВОЙНА –
ХОПЛИТЪТ СРЕЩУ ФИЛОСОФА
Урокът е подходящ за провеждане като класически комбиниран урок поради ясно изразените
логически връзки с урока за Гръко-персийските
войни. Както при този, така и при предишния урок,
от особена важност е използването на картата и
уменията на учениците за пространствена локали
зация на историческите събития.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Победата в Гръко-персийските войни осигурила доминиращото положение на Атина в
Атинския морски съюз. Спарта притежава
ла най-силната армия, но флотата на Атина
била без конкуренция в елинистическия свят.
•• Противоречията между Спарта и Атина се
подхранвали и от различията в тяхното обществено устройство. Постепенно те се
увеличили и към тях се присъединили и дру
гите гръцки полиси.
•• Пелопонеската война завършила с победата
на Спарта след привличането на персите

за съюзник. Тя продължила дълго, изтощила
елинския свят и отворила пътя към Древна
Елада на новия завоевател.
Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Подгответе предварително върху по
стер или слайд (ако използвате PowerPoint презен
тация) игрословицата със „скрити думи“ от зада
ча 6 на с. 45 в работната тетрадка: гърци, перси,
Кир, Дарий, Маратон, Сиракуза, Спарта, хоплит.
Не забравяйте да уточните, че при търсенето на
думите децата могат да се движат във всички по
соки.
Стъпка 2. След приключването на работа за
обобщение обърнете внимание на войната като
начин за управление на света и на нейната роля
в живота на древните елини.
Основни дейности
1. Текущ контрол
При проверката и оценката на знанията и уме
нията на учениците логично се използват част от
„скритите думи“, тъй като предварителният им под
бор е основан върху факти от предходния урок.
Примерни въпроси:
•• Обяснете причините за Гръко-персийските
войни.
•• Опишете, с помощта на картата, пътя на
персите в двете военни кампании и посочете
местата на големите сражения.
•• Защо в съвременните Олимпийски игри е
включена дисциплината маратонско бягане?
•• Защо поетът Иван Вазов сравнява боевете
на опълченците на Шипка по време на Руско-турската освободителна война с подвига
на спартанците?
•• Колко века делят двете събития? Защо битката при Термопилите и днес продължава да
бъде символ на мъжество и извор на вдъхновение за творците в изкуството?
•• Какви били последиците за гърците от победата в големия двубой срещу Персия?
При обобщението обърнете внимание на факта,
че войната сплотява гръцките полиси и създава чув
ство за общност. Атина закономерно се налага като
икономически и културен център в елинския свят.
Направете логическа връзка и запишете първия
въпрос от плана на новата тема, като предложите
на учениците да оставят свободен ред за заглави
ето на урока.
2. Златният век на Атина
Стъпка 1. Работете по подусловия а) и б) от за
дача 1 от работната тетрадка. Като обобщение на

правете връзка със Златната епоха на Атина, която
полисът преживява след Гръко-персийските войни.
Стъпка 2. Изяснете управлението на Перикъл,
като поставите проблемно-познавателна задача:
Защо времето на Перикъл се определя като Златен век на Атинската демокрация? Най-напред
обърнете внимание на документ 1 от с. 74 в учеб
ника. Попитайте учениците защо Перикъл бил на
речен „Олимпиец“. Допълнете данни от неговата
биография. Обърнете внимание на представител
ния скулптурен портрет на политика, създаден от
Крезилай, който днес се съхранява в Британския
музей. Как е изобразен Перикъл? Защо е с шлем?
Стъпка 3. Направете връзка със заслугите на
Перикъл за превръщането на Атина в общоелински
културен център. За целта предложете на ученици
те да прочетат откъса от Плутарх в рубриката „Сви
детелства“ и да отговорят на въпроса: Коя дейност
на Перикъл му спечелила най-голяма популярност?
Възложете им да потърсят доказателства, като про
учат изображенията от документ 3 и 4 на с. 75 в
учебника, както и от документ 3 от с. 69.
Стъпка 4. Обсъдете с учениците „цената“ на
Златната епоха. Обяснете им как Перикъл пре
връща Атинско-делоския морски съюз в морска
империя под властта на Атина и използва обща
та хазна на съюза за пищни тържества и големи
обществени строежи в Атина. Въведете понятието
хазна. Аргументирайте противоречията на Атина
със Спарта и Коринт, за да обясните причините
за Пелопонеската война. Запишете заглавието на
новата тема.
3. Спарта срещу Атина
Стъпка 1. Продължете с въпроси за текущ кон
трол и когато правите връзка между причините за
конфликта и различното държавно устройство на
двата полиса. Припомнете какви са ценностите в
Атина и как били възпитавани децата в Спарта.
Стъпка 2. Обяснете повода за войната между
двата полиса. Възложете на учениците да разгле
дат картата на с. 75 и да опишат съюзниците на
Атина и Спарта. Обсъдете с тях предимствата и
недостатъците на всеки от двата лагера.
4. Дългата война
Стъпка 1. Представете основните моменти от
хода на военния конфликт.
Нека учениците съставят и попълнят хроноло
гична таблица със следните графи: воюващи страни, съюзници, спечелени битки.
Стъпка 2. Ако имате време, включете в дей
ностите на учениците документ 5 или илюстрирай
те с примери музиката, която е съпътствала дви
жението на хоплитите.
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Заключителна част
Стъпка 1. Удачно е да използвате оценката на
Тукидид от задача 6 в тетрадката, според когото
тази война е най-голямото сътресение за тогаваш
ния елински свят. Тя кореспондира с ключовия въ
прос към учениците: Каква цена плаща елинският
свят след края на Пелопонеската война?
Стъпка 2. Обобщете, направете качествена
преценка и оценете изпитваните ученици.
За домашна работа помолете учениците да отго
ворят на въпроса от задача 1, свързан с дейност
та на Перикъл, задача 6 от работната тетрадка.

29. ИМПЕРИЯТА НА
АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ
Урокът е подходящ за провеждане като класически комбиниран.
Връзката с последиците от Пелопонеската вой
на би могла да бъде подходящо начало на часа.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Възходът на Македонското царство започнал при Филип II. Той умело използвал проти
воречията между гръцките полиси и наложил
властта си над Елада. Македонската фаланга
била нововъведение в начина на воюване,
което всявало страх в противника и носело
успехи на македонския цар на бойното поле.
•• Александър Македонски бил достоен син на
баща си. Амбициозен, талантлив и твърде
млад, той успял за кратко време да стигне
с армията си чак до Индия и да създаде ог
ромна империя. Въпреки че се разпаднала
след неговата смърт, тя създала условия за
разпространението на елинската култура да
леч извън пределите на Древна Елада.
Ход на урока
Уводна част
Използвайте за началото на урока играта „По
знай кой съм аз“ и текст, в който да разпознаят
Перикъл. По този начин ще се получи логическа
връзка с въпросите за проверка и оценка на зна
нията.
Основни дейности
1. Примерни въпроси за текущ контрол
Обяснете какви са заслугите на Перикъл за
Златния век на Атина.
Защо никой не оспорвал силата на Атинската
флота? В кои морски сражения по време на вой
ните с Персия Атина успяла да победи могъщия
персийски флот?
Кои моменти от войната срещу персите спече
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лили безспорен авторитет за Спарта сред елин
ските полиси?
Какви били причините за Пелопонеската вой
на?
Кои били предимствата и недостатъците на
двата основни съперника във войната – Спарта и
Атина?
Каква била цената на тази война за елинския
свят?
Последният въпрос дава възможност да се на
прави логичен преход към новата тема.
2. Елада губи свободата си
Стъпка 1. Използвайте карта, за да локализи
рате местоположението на Македонското царство.
Не пропускайте да направите разграничение с
днешната държава Македония, тъй като учениците
често поставят знак за равенство между двете по
литически обединения.
Стъпка 2. Опишете накратко Филип Македон
ски, при когото започва възходът на царството.
Предложете на учениците да работят с изображе
нието на Филип II и казаното от Демостен (док.
1 от с. 78 в учебника), за да определят целта на
владетеля. Помогнете им да обяснят отношението
на Демостен, като ги насочите да търсят ключо
ва дума, която съдържа оценка за действията на
Филип. Върнете ги отново към резултатите от Пе
лопонеската война с въпрос от предвидените за
текущия контрол.
•• Какви били последиците от Пелопонеската
война?
Стъпка 3. За да конкретизирате факторите за
македонския успех, възложете работа със задача
1а от с. 46 в тетрадката. За сравнението може да
се ползва и документ 4 от с. 79 в учебника.
•• Прочетете текста и подчертайте предим
ствата на македонската фаланга. Направете устно сравнение със спартанския боен
строй.
В обобщението направете връзка с наследство
то, което Филип II оставил на сина си и амбициите
на младия Александър.
3. „Сине, търси си царство достойно за теб,
Македония ти е малка!”
Използвайте формулировката на този въпрос
от плана и поставете проблемно-познавателна за
дача на учениците. Отговорът є използвайте в за
ключителната фаза на урока.
Стъпка 1. Насочете вниманието на децата към
картата в учебника, документ 5 от с. 78. Нека от
крият столицата Пела, където е роден Александър.
След това да изпълнят първото подусловие на за

дача 1 от с. 47 от работната тетрадка.
Стъпка 2. Запишете на дъската рождената годи
на на Александър. Дайте възможност на учениците
с помощта на хронологията от с. 78 да изчислят:
На колко години е Александър, когато сяда на
престола?
•• Колко години управлява държавата?
•• На колко години умира?
•• Попитайте учениците дали биха могли да постигнат днес мечтите си на тази възраст?
Стъпка 3. Направете връзка с мечтата на Алек
сандър Македонски. След това учениците могат да
работят с документа от рубриката „Свидетелства“
на Плутарх (с. 79 в учебника).
Стъпка 4. Проследете по картата походите на
Александър Македонски.
Възложете на учениците да попълнят хроноло
гическа таблица с три графи:
Година

Битка

Завладяна територия

Стъпка 5. В хода на разказа за битката при
Исос през 333 г. пр.Хр. обърнете внимание на до
кумент 6 на с. 79 в учебника. Можете да обсъдите
въпроси от вида: С кого се сражава Александър?
Как са изобразени двамата владетели? Защо за
македонският владетел тази победа била много
важна?
4. Империята на Александър
Стъпка 1. Дайте възможност на децата да
очер
таят границите на империята на Александър
Македонски на контурната карта в тетрадката, а
за домашна работа да изпълнят останалите подус
ловия на задача 5.
Стъпка 2. Ако разполагате с време, предложете
на децата да изпълнят задача 2а от учебната те
традка. Обсъдете защо Александър носел ви
наги
със себе си подарения му от Аристотел свитък на
„Илиада“.
Заключителна част
Стъпка 1. Направете обратна връзка с поставе
ния проблемен въпрос.
Помолете учениците да запишат 5 прилагателни
за личността на македонския владетел. Конкрети
зирайте по-нататък въпросите си по посока: Дали
Александър оправдал думите на своя баща? Защо
бил наречен „Велики“?
Стъпка 2. Направете качествена оценка за ра
ботата на учениците през часа. Аргументирайте
оценките на изпитаните ученици.
За домашна работа дайте задача 1б и задача 3
от с. 46 в тетрадката.

31. СВЕТЪТ НА ДРЕВНИЯ ЕЛИН
Урокът е подходящо е да се проведе като класически комбиниран, при който проверката на
знанията може да е върху устройството на полиса,
а не върху походите на Александър Македонски.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Агората била център на обществения и икономически живот в полиса, място, запазено
основно за мъжете. Женското царство бил
домът и цялата дейност, свързана с отглежда
нето на децата, приготвянето на храната и из
работването на дрехите за цялото семейство.
•• В Древна Елада словото и добрите оратори
били на особена почит. Гърците обичали за
бавленията – те създали театъра и Олимпий
ските игри, дали началото на голяма част от
олимпийските спортове.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока с няколко думи за
делото на Александър Велики и да проверите как
учениците са се справили с характеристиката на
неговата личност. Коментирайте с класа основните
характеристики на гръцкия полис: кои били най-големите гръцки полиси, кои са по-важните разлики
между Атина и Спарта, какво обозначаваме с понятието полис, на кое място в полиса бил съсредоточен обществения живот. Направете преход към
новата тема и запишете първия въпрос от плана.
Основни дейности
1. Всекидневието
Стъпка 1. Бихте могли да заместите устното
обяснение с работа върху изображения 3 и 4 на
с. 83 в учебника. Те показват ясно разграничение
на мъжките и женските пространства. Използвай
те ги, за да отработите с децата този „полов“ ас
пект на всекидневието.
Стъпка 2. Ако ви се наложи да обясните проце
са за изработване на тъкани, можете да използ
вате документ 5 на с. 83. Обърнете внимание на
децата, че женският труд съвсем до неотдавна бил
доста тежък, продължавал от сутрин до здрач и
включвал всички дейности, свързани с изхранване
то и обличането на семейството – предене, тъкане,
шиене, носене на вода, месене на хляб, готвене,
отглеждането на децата и грижата за старите хора.
2. Почитта към словото
Разкажете на учениците за ролята на словото
в живота на древните елини. Обяснете понятието
оратор.
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3. Животът – празниците и състезанията
Стъпка 1. Разкажете за всекидневната и праз
нична храна на гърците.
Обяснете понятието амфора. Използвайте до
кумент 2 от с. 82 в учебника, за да го онагледите.
Стъпка 2. Работете върху задача 2 от с. 48 на
учебната тетрадка.
Започнете с подусловие а). Пояснете производ
ството и употребата на вино. Още от времето на
траките и елините та чак до XIX век то било важна
част от менюто на древните хора в Средиземно
морието. Достатъчно калорично, виното помагало
на хората да издържат тежкия физически труд. От
друга страна, понеже е алкохолна напитка, гърци
те го разреждали с вода. Нека учениците разгле
дат кратерите и другите съдове за течности, даде
ни в тетрадката. Третото подусловие на задачата
ще ги върне още веднъж на мъжките и женските
роли – пелике 1 показва жена, която полива вода
на съпруга си, за да си измие ръцете. Дорисуване
то на съда оставете за домашна работа. Обърнете
внимание на децата, че фризът в долната част на
съда за реконструкция е популярен в Древна Ела
да и по-ясно си личи върху амфора 3.
Стъпка 3. Предоставете на учениците информа
ция за театъра и неговата роля в живота на ели
ните. Визуализирайте обясненията си с документ 6
от с. 83 в учебника.
Стъпка 4. Представете Олимпийските игри. Из
ползвайте документи 7 и 8 от учебника. Ако класът
работи бързо, предложете за изпълнение задача 5
от с. 49 в учебната тетрадка. Тя е предназначена
да допълни представата на децата за това кои об
ществени групи нямали достъп до Олимпийските
игри и как гърците използвали олимпиадите, за да
измерват времето.
Заключителна част
Обсъдете с класа как протичал животът на ели
ните и какво било мястото на мъжа и жената в
него. Направете обобщение, поставете за домаш
на работа задача 3 от с. 49 на учебната тетрадка.
Направете преценка за работата на класа, ар
гументирайте и нанесете оценките.

32. НАСЛЕДСТВОТО
НА ДРЕВНА ЕЛАДА
Темата за наследството на Елада е в пряка връз
ка с темата за всекидневието на древните елини.
В урока биха могли да се търсят основни опорни
знания за зараждането на демокрацията, устрой
ството на полиса или образователните системи в
Атина и Спарта. Затова предлагаме урокът да се
реализира като съвременен комбиниран урок.
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Основни съдържателни акценти в урока:
•• Наследството на Древна Елада е много важ
но за съвременните хора. Демократичната
система на управление, разделението на
властите, избирането на институциите са все
концепции, върху които и днес е изграден
политическият живот в света.
•• Древните елини са ни завещали основни принципи в науката, изкуството и архитектурата. Имената на гръцките философи Сократ,
Платон и Аристотел оказват сериозно вли
яние върху развитието на тази наука. Математиката, медицината, драмата, олимпиадите – във всичко това прозира основата,
положена някога от елините.
Ход на урока
Уводна част
Разделете класа на две групи. Запишете на дъс
ката думите трагедия и комедия. Дайте 2 минути
на децата да измислят по едно изречение с тях.
Използвайте подадените фрази, за да направите
преход към театъра. Проверете домашните работи,
дайте думата на няколко ученика да прочетат тек
стовете си. Изпълнете второто подусловие на зада
ча 1 от с. 50 в учебната тетрадка. Подчертайте, че
театърът е част от гръцкото наследство, съхранило
се до днес, и поставете темата на новия урок.
Основни дейности
1. Отношението към човека
Стъпка 1. Изяснете идеала за човека на древ
ните елини въз основа на документ 5 от с. 85 в
учебника. Бихте могли предварително да синхро
низирате работата си с колегата по изобразител
но изкуство и да го помолите да ви помогне с
фактологическа информация за Венера Милоска
и гръцката архитектура в някой от своите часове.
Стъпка 2. Използвайте задача 1а от с. 50 в
учебната тетрадка и документи 2, 3 и 6 от с. 85 в
учебника, за да покажете как се ползва до днес
гръцкото наследство в архитектурата.
Вариант: Ако в предходния урок сте обяснили
подробно Олимпийските игри, в този можете да
си позволите само да ги маркирате, а да отдели
те повече време на архитектурата. В този случай
работете с класа по информацията и задачите за
гръцкия храм, дадени на с. 96 в учебника.
2. Демокрацията
Предложете на учениците да си припомнят по
нятието демокрация. Коментирайте въпроси като:
Какво означава терминът демокрация? Кои са
„стълбовете“ на атинската демокрация? (Ако са
забравили, върнете ги на схемата от с. 68 в учеб
ника.) Защо атинската демокрация е ограничена?

Кои елементи от нея могат да бъдат открити в
нашето държавно устройство днес?
2. Философията и науката
Стъпка 1. Представете достиженията на гърци
те в областта на науката.
Обсъдете с класа документ 1 на с. 84 в учебника.
Стъпка 2. Подчертайте, че много от крилатите
изрази, използвани и до днес, дължим на древни
те елини. Попитайте децата как разбират думите,
приписвани на Питагор „Ако можеш да си орел,
не се напъвай да си пръв сред гаргите“.
3. Светът е Олимпиада
Проверете знанията на учениците за Олимпий
ските игри. Задайте въпроси като: Как изглеждали
някога Олимпийските игри? Кога се провели пър
вите Олимпийски игри? Как гърците ги използва
ли да изчисляват времето? Кои дисциплини били
включени в игрите? Кои от тях са олимпийски
спортове и до днес? От кое историческо събитие
води произхода си маратонското бягане? Обобще
те, че Олимпийските игри съществуват до днес и
са важна част от гръцкото наследство.
Заключителна част
Обсъдете с класа ключовия въпрос. Направете
обобщение и направете преценка за работата на
класа. Поставете задача за самостоятелно тър
сене в интернет на информация за достиженията
на древните гърци в областта на историята, мате
матиката, географията и астрономията. Помогнете
на децата да структурират информацията, като по
пълнят за домашна работа следната таблица:
Достиже
ние

История

Геогра
фия

Матема
тика

Астроно
мия

Обяснете на учениците, че в първата графа
трябва да записват кратко самите открития, а под
всяка наука – името на нейния представител, на
правил съответното откритие. Аргументирайте и
нанесете оценките.

33. ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯТ СВЯТ
Урокът трябва да запознае учениците с някои от
големите постижения на елинистическата култура.
В текста са включени факти и явления, сходни с
тези в останалите уроци за наследството на древ
ните цивилизации. Урокът би могло да се проведе
като лабораторно занятие, в което учениците

учат под ръководството на учителя. Така той може
да прецени къде са слабите места в технологията
на учене и да подпомогне овладяването на учеб
ното съдържание.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Макар империята на Александър Велики да се
оказала нетрайна в политическо отношение,
влиянието и в културно отношение било доста по-продължително. Елинските полиси за
почнали да отслабват и да се обезлюдяват, а
градовете на изток растели и разцъфтявали.
•• Особено важно значение имала Александрия в
Египет. Градът е построен по план и пред
лагал всички удобства на гражданите. Тук се
издигал и Александрийският фар, едно от се
демте чудеса на античния свят. Тук се е на
мирала и прочутата Александрийска библио
тека, център на научния и книжовен живот в
древността.
Ход на урока
Уводна част
Подгответе на дъската карта на територията,на
империята на Александър Македонски. Раздайте
на учениците цветни листчета, на които те да на
пишат имената на завладените от него държави.
Залепете ги на картата. Използвайте символиката
на мозайката, за да обясните взаимопроникване
то на елинската и източната култури и началото
на елинистическата епоха. Запишете новата тема
и мотивирайте задачите за часа.
Основни дейности
1. Епохата на елинизма
Стъпка 1. Проследете чрез картата на с. 87
в учебника промените, които настъпили в маке
донската държава след смъртта на Александър.
Обсъдете защо, въпреки политическите конфликти
между бившите му военачалници, новата култура,
родена на територията на създадената от него им
перия, продължила да обединява Средиземномор
ския свят.
Стъпка 2. За да проверите в каква степен уче
ниците са овладели понятието елинизъм, работе
те с първите три подусловия на зад. 3 от с. 51
в учебната тетрадка. Актуализирайте знанията на
учениците за отношението на Александър към зав
ладените държави на Изток и религиозната тър
пимост, която проявявал към местните култове. В
обобщението още веднъж обърнете внимание на
раждането на елинистическата монархия, но и на
новата култура, която обединява свободното дви
жение и обмен на знания и традиции между инте
лектуалците от Средиземноморието.
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2. Елинистическият град
Стъпка 1. Посочете нарасналата роля на гра
довете. Добре би било да дадете на учениците
допълнителна информация извън учебника за съз
даването на Александрия Египетска, която да пос
лужи при изпълнението на следващата самостоя
телна работа.
Стъпка 2. Разделете класа на групи. Раздайте
им предварително подготвени папки с подходящи
за възрастта работни материали, които да допъл
ват ресурсите на учебника.
– Първа група проучва архитектурното устрой
ство на Александрия. Учениците работят с текста
в учебника, с док. 4 и свидетелството на Страбон.
Задачата им е да определят белезите на елинис
тическия град и да посочат примери за контакт
между различни култури.
– Втора група насочва вниманието си към
Александрийския музей. Задачата е да се пред
ставят различни страни от дейността на храма на
музите (като изследователски, образователен и
културен център).
– Трета група има за задача да опише Алек
сандрийската библиотека като научен център и
да представи трима значими творци: Ератостен,
Аристарх и Евклид.
Самостоятелната работа в предложената струк
тура на занятието размества традиционната по
следователност във формулировките на плана на
урока.
3. Александрийският музей
Предложете на учениците да работят по зада
чата от стъпка 2.
Заключителна част
Предложете на децата да изпълнят втората
част от задача 3 от с. 51 в работната тетрадка
и да запишат 5 факта, свързани с влиянието на
елинизма. Очаква се да продължат схемата, като
добавят и други културни области.
Направете качествена преценка за работата на
учениците и ги оценете.

34. БОГОВЕ И ГЕРОИ
Урокът е разработен като съвременен комбиниран. Предполага се, че с част от неговото съ
държание учениците вече са запознати в рамките
на обучението по български език и литература.
Това дава възможност на учителя да избере и за
дълбочи определени аспекти от темата. Сравне
нието с изучените религиозни вярвания в Древния
Изток би откроило още по-добре спецификите на
религиите на древните елини.
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Основни съдържателни акценти в урока:
•• Гръцките религиозни вярвания са типичен
пример за политеизъм. Нещо повече – гръц
кият пантеон приличал много на човешкото
общество. Божествата се влюбвали, страда
ли, радвали се, воювали помежду си.
•• Гръцката митология описвала в детайли разказите за боговете и техните дела. В нея
място имало и за героите – хора със свръх
естествени способности, които елините по
читали наравно с боговете.
•• Храмовете и жреците играели важна роля в
живота на обществото. Голямо значение за
всички елини имал храмът на Аполон в Дел
фи и неговата жрица Пития, която умеела да
предсказва бъдещето.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете, като попитате учениците
кои имена на гръцки божества познават от уроци
те до момента и от часовете по БЕЛ. Кажете им,
че този урок изцяло е посветен на гръцката ми
тология и поставете темата. Обяснете понятието
митология. Вероятно е те да го познават вече от
часовете по литература.
Основни дейности
1. Раждането на гръцката митология
Стъпка 1. Представете гръцкия пантеон. Рабо
тете заедно с класа по документ 3 от с. 91 на
учебника. Накарайте децата да записват всяко бо
жество в следната таблица:
Име

Бог/богиня на...

Характерен белег

Стъпка 2. Обърнете специално внимание на
Дионис и на това, че той е тракийски бог, възпри
ет от гърците. Използвайте за целта документ 4 от
с. 91 в учебника.
2. Гръцката представата за боговете
Представете на учениците информация за на
чина, по който древните гърци си представяли жи
вота на боговете. Въведете понятията амброзия и
нектар.
3. Героите
Стъпка 1. Обяснете на децата какво разбира
ли елините под понятието герои. Дайте пример с
Тезей и Ахил, които учениците вече познават. По
молете ги да си припомнят кои са те и с кои свои

подвизи останали в историята. Тези въпроси ще
ви позволят да оцените знанията на учениците по
първите теми от историята на Древна Елада.
Стъпка 2. Предоставете информация за Пер
сей. Използвайте документ 1 от с. 90 на учебни
ка. Поставете за домашна работа на учениците да
опишат битката между Горгона Медуза и Персей
в рамките на 1 страница малък формат. Посъвет
вайте ги да гледат филма „Сблъсъкът на титаните“,
където сцената е добре предадена.
Стъпка 3. Обяснете защо Дедал бил почитан
като герой. Отделете достатъчно време на Орфей.
Работете с класа по документ 6 от с. 91 в учебника.
4. Светилища, храмове, жреци
Използвайте задачи 4 и 5 от учебната тетрадка,
за да представите на учениците ролята на храмо
вете, жреците и в частност светилището на Аполон
в Делфи. Втората от тях позволява също да про
верите и трайността на знанията за Гръко-персий
ските войни и да зададете въпроси от изучения до
момента материал.
Заключителна част
В края на урока, за да получите като обратна
връзка информация за това до каква степен уче
ниците са усвоили урока, помолете учениците да
изпълнят първата част от задача 6 на с. 53 в учеб
ната тетрадка. Накарайте ги да сравнят предста
вата на египтяните и на древните елини за света
на боговете. Направете обобщение, аргументирай
те и нанесете оценките. Привлечете вниманието
на децата върху задачи 1, 2, 3 от учебната те
традка, които те могат да направят сами вкъщи, за
да проверят до каква степен са усвоили знанията
за гръцкия пантеон.

37. ТРАКИТЕ И ОДРИСКОТО ЦАРСТВО
Урокът е за нови знания. С него започва един
кратък, но важен раздел, посветен на най-древно
то минало на българските земи. Предишният урок
е предназначен за тестова проверка на знанията
и уменията на учениците, затова е удачно този
учебен час да бъде посветен изцяло на траките.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Траките са най-старото население по българските земи. Те били обединени в много
бройни племена и създали своя държавна в
края на VI в. пр.Хр. начело с Терес.
•• Траките се славели като добри войни, отглеждали коне и правели вино. Още в „Или
ада“ Омир споменава това, както и описва
приказните богатства на тракийските царе.

•• Историята

на траките е много трудно да
бъде възстановена, тъй като те не са оставили писмени свидетелства. Затова при ре
конструиране на тяхното минало най-важна
роля играят археологическите проучвания.

Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. За начало на урока можете да из
ползвате асоциативен облак.
Провокирайте учениците да кажат коя дума се
появява в съзнанието им, щом се спомене името
траки. Записвайте всички асоциации на дъската
във вид на облак около основното понятие. Така
лесно ще установите какво са запомнили децата
от начален етап и ще успеете да поставите новата
тема.
Стъпка 2. Работете заедно с учениците линията
на времето от с. 98 и 99 на учебника. Накарайте
учениците да пресметнат колко века съществувала
тракийската цивилизация. Попитайте ги познават ли
някое от изображенията и в кой от изучените уро
ци до този момент са срещали данни за траките.
Възползвайте се от ситуацията да припомните кога
се водила Троянската война, къде според учениците
трябва да бъде поставена тя на линията на времето
и направете преход към първия въпрос от плана.
Основни дейности
1. Траките
Предложете на децата да работят с картата от
с. 101 на учебника и с нейна помощ да локализи
рат териториите, обитавани от траките. Предста
вете подготвената информация за траките.
2. Одриското царство
Стъпка 1. Разкажете на децата за възникване
то на Одриското царство и неговото устройство.
Стъпка 2. Използвайте откъса на Херодот на
с. 101 от учебника. Изпълнете задачите към него.
Обърнете внимание на учениците на времето, в
което е създаден този текст, и състоянието на
Одриската държава. Така по-лесно ще успеете да
обясните, че очевидно голям брой тракийски пле
мена останали извън границите на държавата.
Стъпка 3. Дайте информация за времето на Ко
тис I и неговите военни успехи. Това е подходящ
момент да работите с изображения 3 и 4 от учеб
ника, които представят въоръжението на траките.
Стъпка 4. Изпълнете с класа задача 6 от с. 56
на учебната тетрадка. Тя ще помогне на учениците
да затвърдят знанията за основните дати в урока.
Дайте достатъчно време за изработването на ли
нията на времето, поне 4 – 5 минути, и проверете
дали спазват алгоритъма от с. 12 на учебника.
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3. Славата на траките
Стъпка 1. Предложете на учениците да изпъл
нят задача 7 от учебната тетрадка, за да могат
още веднъж да си припомнят основните факти от
урока. В същото време ще бъде чудесен преход
към последния момент от нашия урок.
Стъпка 2. Поради факта, че вече е отработен
проблема с въоръжението на траките, тук можете
бързо да отбележите, че те били храбри войни
и ценни съюзници. Сложете акцента върху богат
ствата на траките и това, което е достигнало до
нас като тяхно наследство.
Стъпка 3. Използвайте изображения 5, 6 и 7 от
учебника. Уверете се, че учениците лесно намират
местоположението на двата обекта под закрилата
на ЮНЕСКО. Възможно е не всички от тях да зна
ят каква организация е ЮНЕСКО, обяснете им. Ако
класът възприема бързо, можете да дадете крат
ка информация за българското председателство, за
българските обекти от материалното и нематериал
но наследство, които са под закрилата на ЮНЕСКО.
Стъпка 4. Ако разполагате с достатъчно време,
изпълнете задачи 8а и 8б и 9 от учебната тетрадка.
Те са създадени специално за съкровището от Бо
рово, което остава най-често в сянката на оста
налите по-известни тракийски съкровища. Докато
децата разберат какво е ритон и го рисуват в края
на часа, те ще сменят една дейност с друга, а вие
ще си помогнете малко за следващата тема. „Рес
тавраторската“ задача е възможен преход към фи
налния въпрос: Защо е толкова трудно да бъде
възстановена историята на траките?
Заключителна част
Направете обобщение, дайте преценка за ра
ботата на класа, обосновете оценките и задайте
за домашна работа задачата от с. 101 в учебника
– за съставяне на писмен текст за представяне
на Свещарската и Казанлъшката гробница. Обе
мът от 200 думи се отнася за двата паметника
едновременно. Оценете писмените работи през
следващата седмица.

38. СВЕТЪТ НА ТРАКИТЕ
Смисловата връзка на урока с предишната тема
го прави подходящ за провеждане като класически комбиниран урок. Темата предоставя въз
можности за междупредметни връзки, проектна
дейност и/или съвместна работа с учителите по
география, изобразително изкуство и литература.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Доста трудно е да се възстановят тракийските вярвания и тяхната митология. Със
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сигурност знаем, че траките почитали Тракийския конник и често го изобразявали на
оброчни плочи. Тракийските божества Ди
онис и Орфей преминали в пантеона на ели
ните, откъдето ги познаваме.
•• Траките са ни оставили внушителни гробници и светилища, две от които днес са част
от световното наследство под закрилата на
ЮНЕСКО. Възхищение, но и много въпроси
будят златните и сребърни съкровища, от
крити по нашите земи.
Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Можете да започнете урока с ре
шаване на кръстословицата от с. 55 на учебната
тетрадка. Използвайте името на Котис, за да на
правите прехода към проверката и оценката на
знанията.
Стъпка 2. Обсъдете с учениците въпроси от
вида: Разкажете за управлението на Котис I. Как
била устроена Одриската държава? Откъде черпим сведения за историята на траките?
Стъпка 3. Подчертайте факта, че траките ня
мали писменост, поради което за тяхната култу
ра и бит съдим основно от предмети, достигнали
до нас вследствие на археологическите разкопки.
Поставете новата тема.
Основни дейности
1. Вярванията на траките
Стъпка 1. Изпълнете заедно с класа задача 4
от с. 55 на учебната тетрадка. Тя ще даде предста
ва на учениците за това как траките се опитвали
да установят връзка със света на боговете. Пред
ставете тракийския конник.
Стъпка 2. Помолете учениците да си припомнят
кой от древногръцките герои е с тракийски про
изход. Използвайте документ 2 от с. 103 на учеб
ника, за да запознаете децата с мита за Орфей
и Евридика. Сравнете го с този за Ищар и Тамуз.
Сравнението ще направите лесно с помощта на
задача 5 от с. 55 в учебната тетрадка. Текстът є
може да се окаже малко дълъг за деца с лоша че
тивна техника. В този случай им го прочетете вие
и искайте само да изпълнят първите 2 подусловия.
Последните 2 дайте за домашна работа.
Стъпка 3. Попитайте учениците какъв бог е Ди
онис и как е изобразяван.
Припомнете им, че той е тракийско божество,
преминало в гръцкия пантеон. Направете преход
към следващия момент от урока.
2. Перперикон. Светилището на Дионис
Разкажете на учениците за Перперикон. Раз

гледайте заедно с тях документ 5 на с. 103 в учеб
ника. Обяснете понятието прорицалище. Сравнете
със светилището в Делфи и задайте въпроса: Каква била ролята на Пития в храма на Аполон в Делфи? Така учениците ще направят по-лесно пренос
на знания в нова ситуация.
3. Тракийските съкровища
Стъпка 1. Нека учениците разгледат внимател
но изображенията от документ 2 на с. 102 от учеб
ника и с тяхна помощ да изпълнят задача 2 от
с. 54 на учебната тетрадка.
Стъпка 2. Изпълнете заедно с класа задача 10
от с. 57 на учебната тетрадка. Ако времето е не
достатъчно, можете да я оставите за домашна ра
бота, а в часа устно да обсъдите само последния
подвъпрос – каква е връзката между съкровищата
и царската власт. Обърнете внимание на учени
ците какъв е материалът, от който са направени,
каква е цената им, кой е могъл да ги притежава.
4. Долината на тракийските царе
На тази тема е посветен следващия урок за
практически дейности. Тук можете да дадете само
кратка информация за погребалните обичаи на
траките. Помолете децата да разгледат внимател
но картата от документ 3 на с. 103 от учебника.
Така те ще локализират в пространството обекти
те, които са под закрилата на ЮНЕСКО, както и
местонахожденията на най-известните съкровища.
Заключителна част
В края на часа, за да получите обратна връзка,
накарайте учениците да направят сравнение меж
ду тракийските гробници и тези на фараоните. Об
съдете ключовия въпрос и направете обобщение.
Аргументирайте и нанесете оценките, направе
те преценка за работата на класа.

39. РАЖДАНЕТО НА РИМ
Това е първата тема от новия раздел „Древен
Рим“, поради което урокът е за нови знания. Ос
новната идея в него аргументира заглавието, про
следявайки легендарната история за създаването
на Рим и неговата най-ранна история.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Благоприятното географско положение и природните условия на Апенинския полуостров, в
сравнение с Древна Елада, осигуряват реди
ца предимства на първите заселници. В раз
лично време на територията му проникват
италийски племена, създават се гръцки коло
нии. Народът на етруските успява да развие

висока градска култура. Именно етруските
царе превръщат Рим в истински град, а съз
дадената по-късно римска култура заимства
най-ценното от достиженията на етруската
цивилизация.
•• Създаването на римската държава е свързано с митовете за троянския герой Еней и
отгледаните от вълчица Ромул и Рем. Леген
дата е основа за паралели с вече познати
истории от изучените цивилизации. В също
то време тя е възможност за откриване на
връзката с археологията, чрез която да се
покаже как легендите се изграждат върху
реални исторически факти и събития.
•• Обществените отношения през царския период са белязани от противоречията между
плебеи и патриции. Те също са проекции на
„раждането“ на Рим и постепенното му пре
връщане в господар на Средиземноморието.
Ход на урока
Увoдна част
Стъпка 1. Това е първата тема от новия раздел
за Древен Рим. Затова насочете вниманието на
учениците към местоположението на Апенинския
полуостров. Подгответе предварително карта пъ
зел на региона, която децата да сглобят. В бесе
дата с учениците направете връзка с формата на
полуострова (ботуш), съвременната държава Ита
лия и нейната столица – Рим.
Стъпка 2. Използвайте картата на с. 106 в учеб
ника, за да локализирате пространствените граници
на римската цивилизация и линиите на времето, за
да конкретизирате историческото време на нейното
съществуване. Запишете заглавието на раздела.
Стъпка 3. Продължете беседата с учениците,
като ги насочите към особеностите на географско
то положение на Апенинския полуостров. Използ
вайте картата от документ 2 на с. 109 в учебника.
Изпълнете първите две подусловия на задача 1 от
учебната тетрадка. Сравнете с географското поло
жение на Гърция и Египет. Обобщете предимствата
за град Рим и мотивирайте новата тема на урока.
Основни дейности
1. Италия преди Рим
Стъпка 1. Възложете на учениците да открият
от картата на с. 109 с имената на кои народи е
свързана ранната история на Апенинския полуос
тров. Проследете хронологията на заселването им
на полуострова, като конструирате линия на вре
мето. Нека учениците попълват успоредно данните
в задача 2 от тетрадката.
Стъпка 2. Обърнете внимание на териториите,
заети от различните народи.
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Ако децата работят бързо, нека изпълнят оста
налите подусловия от задача 1 в тетрадката, като
си помагат с картата на с. 109.
2. Основаването на Рим – от легендата към
историята
Стъпка 1. Насочете вниманието на учениците
към изображението на Капитолийската вълчица в
документ 4 на с. 109. Нека да потърсят самостоя
телно отговор на въпроса: Защо вълчицата е символ на Рим? За целта трябва да прочетат първия
абзац от основния текст на урока от с. 108, свър
зан с легендата за Ромул и Рем, и да попълнят
подусловие а) и б) от задача 4 в тетрадката.
Стъпка 2. Обсъдете въпросите от подусловие б)
на задача 4 от тетрадката:
Кои други народи имат подобни легенди? Каква
е връзката с Троянската война?
Насочете вниманието на учениците към изобра
жението на троянския герой Еней в документ 3 на с.
109. Преценете дали да дадете допълнителна инфор
мация за него и в какъв обем. Покажете на карта
та областта Лациум и град Алба Лонга, а учениците
да ги нанесат върху контурната карта от задача 1
в тетрадката. Обобщете отговорите на учениците.
Обърнете внимание как за пореден път в легендите
се откриват конкретни исторически следи. Нанесете
753 г. пр.Хр. на линията на времето и подчертайте,
че е важно да се запомни кога е създаден град Рим.
Стъпка 3. Направете връзка с данните от ар
хеологията. Използвайте схемата на град Рим от
задачa 3 в тетрадката. Позовете се на археологи
чески данни, въз основа на които на хълма Пала
тин е реконструирано селище от VIII в. пр.Хр. Нека
с ваша помощ учениците изпълнят подусловия б)
и в) на задача 3. Отговорите на подусловия а) и г)
оставете за самостоятелна работа вкъщи.
3. Времето на царете
Стъпка 1. Направете връзка с обществената ор
ганизация и държавната уредба на Рим. Нанесете
на линията на времето хронологическите граници
на царския период, а учениците да продължат ра
ботата си върху задача 2а в работната тетрадка.
Обяснете мястото на етруските и тяхното влияние
върху политическия живот и културата на Рим
ската държава. Илюстрирайте изложението, като
обърнете специално внимание на документ 5 и до
кумент 6 в учебника. Може да се постави задача
за аналогични примери на погребални обреди при
вече изучените цивилизации.
Стъпка 2. Предложете на учениците да открият
кои са двете обществени групи в римското обще
ство, като решат задача 7 от тетрадката. Обяснете
двете понятия и ги запишете на дъската.
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Стъпка 3. Представете чрез схема управление
то на държавата.
Изяснете ролята на Сената и запишете поняти
ето към групата на новите думи.
Стъпка 4. Разделете учениците на 2 групи. Пър
вата да даде отговор на документ 1 от с. 108 в
учебника. Втората да определи къде в схемата е
мястото на плебеите.
Обобщете, като аргументирате, защо борбата
между патриции и плебеи заемала толкова важно
място по време на царския период от историята
на Рим.
Заключителна част
В обобщението направете връзка с развитие
то на вече изучените цивилизации – египетската
и гръцката. Възложете на учениците за домашна
работа да изпълнят задача 2б, 3а, 3г, 4в и задача
6 от работната тетрадка.

40. РИМСКАТА РЕПУБЛИКА
Пряката логическа връзка на темата с борбите
между патриции и плебеи в следващия хронологи
чен период от историята на Рим е основание за
включване на компонента „проверка и оценка“ в
методическата структура на урока. Удачна форма
е класическия или съвременен комбиниран урок.
В урока следва да се откроят вътрешнополити
ческото развитие на римското общество и устано
вяването на републиката, а във външнополитиче
ски план – посоките на експанзията и налагането
на Рим като първа политическа сила в региона.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• По време на републиката водеща обществена и политическа роля имат патрициите.
Продължителните борби, които плебеите во
дят, са насочени към получаването на граж
дански права. Те стават пълноправни римски
граждани в началото на III в. пр.Хр.
•• Организацията на Римската република за
дава модел на държавна уредба, при която
законите и обществените дела са пряк ре
зултат от вземането на колективно решение
след общо обсъждане. Основните институ
ции, между които е разделена властта, са
Народното събрание, Сената и магистратите.
Управлението на Републиката може да се ха
рактеризира като демократично, колективно,
но и с известни аристократични принципи.
•• Набирайки постепенно мощ, Рим започва да
разширява своите владения. След успеха във
войната срещу Тарент той успява да наложи
властта си над цяла Италия.

Ход на урока
Уводна част
За начало на урока можете да използвате на
бор от изображения. Съчетайте познати източни
ци от историята на Египет и Гърция, към които
добавете такива с етруски произход. Предложете
на учениците да определят с кои цивилизации са
свързани. По такъв начин ще направите връзка с
въпросите за текущ контрол.
Основни дейности
1. Въпроси за текущ контрол
Проверката на знанията в конкретния случай
се основава на изпълнението на задачите от до
машната работа. Примерни въпроси:
•• Посочете кога етруските се заселили на
Апенинския полуостров?
•• Като използвате линията на времето от зад.
2 в работната тетрадка, определете с кой
период от историята на древна Гърция съвпада развитието на етруската цивилизация?
•• Според вас дали първите римляни са чували
за Олимпийските игри? А дали са участвали в
тях? Мотивирайте мнението си.
•• По какъв начин историята на Древна Гърция
е свързана с началото на римската история?
•• Каква е легендата и каква историческата
истина за създаването на град Рим?
•• Каква е ролята на етруските в ранната история на Рим?
•• Какви разлики откривате между управлението
на царете в Рим и на фараоните в Египет?
•• Кои били двете основни групи в римското общество? Какви били отношенията между тях?
Направете обобщение на отговорите на учени
ците и използвайте логическата връзка, за да на
правите преход и да мотивирате новата тема.
Вариант: Ако предпочитате съвременния ком
биниран урок, прецизирайте въпросите за текущ
контрол от уводната част на занятието. Отделете
време за проверка на знанията върху правата на
гражданите в полиса и разделението на властите
при атинската демокрация.
2. Силата на народните трибуни
Стъпка 1. Проследете хода на борбите между
патриции и плебеи.
Обърнете специално внимание на понятието народен трибун и правото му на „вето“. Попитайте
учениците кой (коя институция) в нашата страна
има такова право. Нека вкъщи попитат родители
те си или самостоятелно проучат и запишат по 2
примера за упражнено право на „вето“ от страна
на президента – задача 2 от тетрадката.

Стъпка 2. Направете връзка между обществе
ната структура на римското общество и политиче
ската уредба на държавата. Въведете понятието
република. Използвайте линията на времето на
с. 106 в учебника, за да припомните с помощта на
учениците хронологическите граници на царския
период. Конкретизирайте времето на републикан
ския период в развитието на Рим.
Свържете го с твърдението, че участието в
управлението било смятано за висока чест. Нека
децата споделят как разбират израза „да управляваш е чест“. Направете логическа връзка и запи
шете следващия въпрос от плана.
Вариант: Ако децата работят бързо, предложе
те им да попълнят схемата от задача 7 в тетрадка
та. Обобщете получените отговори. На тази ос
нова конкретизирайте обществената структура на
римското общество. Обърнете внимание на рим
ските граждански права. Направете връзка меж
ду обществената структура на римското общество
и политическата уредба на държавата. Въведете
понятието република. Конкретизирайте времето на
републиканския период в развитието на Рим.
3. Римските магистрати – да управляваш е чест!
Стъпка 1. Насочете вниманието на учениците
към документ 4 на с. 111. Въз основа на схема
та обяснете организацията на Римската републи
ка. Припомнете кой има право на глас и кои об
ществени слоеве са лишени от граждански права.
Актуализирайте знанията на учениците за ролята
на Сената и Народното събрание през царския
период. Обяснете разделението на властите при
управлението на републиката. Изяснете понятието
магистрати и по схемата конкретизирайте задъл
женията им.
Стъпка 2. Нека учениците разгледат изобра
женията от документ 1 на с. 110 в учебника. Да
прочетат пояснителния текст и да обяснят кой чо
век е ликтор, какво носи, каква е символиката на
брадвата и снопа пръчки. Припомнете отново кой
избира магистратите. Обсъдете правомощията им.
Обяснете на учениците как били контролирани да
не злоупотребяват еднолично с дадената власт.
Попитайте ги дали, ако се поставят на мястото на
римски консули или народни трибуни, биха при
ели задълженията си като въпрос на дълг и чест.
Обърнете внимание на изключението, допускано
по отношение на диктатора.
Стъпка 3. Обяснете кои римски граждани влиза
ли в Сената. Разделете учениците на малки групи.
Предложете им да влязат в ролята на сенатори
(документ 2, с. 111 в учебника), за да си представят
какви основни въпроси най-често са били обсъжда
ни. Възложете им да изпълнят зад. 3a от работната
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тетрадка и да съставят списък от 5 важни въпроса.
При обсъждането на предложенията, ако ученици
те не се ориентират сами, насочете вниманието
им към проблемите на външната политика. Така ще
направите преход към последния въпрос от плана.
4. Покоряването на Италия
Стъпка 1. Опишете териториите, над които Рим
успял да разпростре властта си в началото на III
в. пр.Хр. Насочете вниманието на учениците към
войната на римляните с град Тарент. Върнете ги
на картата от с. 109, документ 2, за да потърсят
причините за избраната посока на експанзията.
Като друг аргумент нека разгледат изображението
от документ 5 на с. 111 в учебника и да обяснят
защо цар Пир предприема поход срещу Рим. Илю
стрирайте развоя на събитията чрез документ 6 на
с. 111. Въведете израза „пирова победа“, но въз
ложете на учениците да потърсят самостоятелно
неговото значение през 280 г. пр.Хр. и в наши дни.
Заключителна част
Направете обобщение. В заключението подчер
тайте, че с победата над Тарент Рим се налага
като първа политическа сила на полуострова.
Направете качествена преценка за работата на
класа и оценете изпитваните ученици.
За домашна работа нека учениците решат за
дача 2, задача 3б и 3в и задача 6 от работната
тетрадка.

41. ПУНИЧЕСКИТЕ ВОЙНИ
Темата е подходяща за организиране като класически комбиниран урок с обособена част за
проверка и оценка на знанията в началото на часа.
Основен акцент в урока е противоборството
между Рим и Картаген. Залогът от този двубой е
кой да бъде хегемон в Средиземноморието.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Завоевателната политика, която Рим води,
му осигурява политическо лидерство на полуострова. Войната се превръща в основно
средство на неговата външна политика.
•• Нарастването на римското могъщество накърнява интересите на друга политическа
сила в региона – Картаген. Сблъсъкът между
тях се оказва неизбежен.
•• Пуническите войни са сблъсък не само на
военна техника, но и на различни системи
за организация на армията и на държавата.
Военният гений на картагенския пълководец
Ханибал се оказва безсилен пред умение
то на Рим да побеждава, дори когато губи
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сражения, благодарение на дисциплинира
ността, суровостта и целеустремеността към
постигане на поставените цели.
•• Победата на Рим срещу Картаген го превръща в единствен господар на Западното
Средиземноморие.
Ход на урока
Уводна част
Използвайте играта „Познай кой съм аз“. Опи
шете правомощията на народния трибун и покаже
те цветно картонче с изписана дума „VETO“.
Основни дейности
1. Примерни въпроси за текущ контрол
Продължете с игровия елемент и при организа
цията на проверката и оценката на знанията, като
„запазите“ ролята на народен трибун. Примерни
идеи:
Покажете изписани върху картончета понятия
та „република“ и „монархия“ и попитайте в кой от
двата периода от историята на Рим живеете.
•• По какво републиката се отличава от монархията?
•• Кой в съвременна България има като мен право
на „вето“? С какви примери ще докажете, че
президентът е упражнил правото на „вето“?
Покажете схема на управлението на Римска
та република (на слайд/на постер) с непопълнени
полета:
•• Къде е моето място в управлението на държавата?
•• Попълнете липсващите полета в схемата, за
да обясните как са разделени властите в
републиката.
Кажете, че имате заседание на сената. Напра
вете проверка на изпълнението на задача 3 от до
машната работа, като „изслушате“ двама сенатори.
Обобщете отговорите на учениците, като на
помните, че магистратите имат право да поста
вят на обсъждане различни въпроси, свързани с
управлението на държавата. Затова днес поста
вяте въпроса за отношението на Рим към неговия
най-голям враг – богатият Картаген. Мотивирайте
и запишете новата тема.
2. Рим завладява Средиземноморието
Стъпка 1. Продължете текущия контрол като
припомните:
– Кои били основните противници на Рим по
пътя на превръщането му в първа сила на Апенинския полуостров?
– От къде води началото си израза „пирова
победа“? Какво е неговото значение през 280 г.
пр.Хр. и в наши дни?

Стъпка 2. Насочете вниманието на учениците
към картата на с. 113. Нека открият къде се нами
ра Картаген. Дайте допълнителна информация за
него. Попитайте защо бил наричан „царицата на
морето“.
Стъпка 3. Предложете на учениците да изпълнят
първите 2 подусловия на задача 1 от тетрадката:
да запишат имената на двата съперника – Рим и
Картаген и за оцветят в различен цвят владенията
на двата града в началото на войната. Попитайте
ги защо сблъсъкът между тях бил неизбежен.
3. Начало на двубоя
Стъпка 1. Предложете информация за Първата
пуническа война. Обяснете откъде идва определе
нието „пуническа“.
Стъпка 2. Използвайте отново документ 2 на
с. 113, за да могат учениците да обяснят защо за
Рим и Картаген контролът над остров Сицилия бил
толкова важен.
4. „Ханибал е пред портите!“
Стъпка 1. Насочете вниманието на учениците
към документ 1 на с. 112 в учебника. Обсъдете:
кой е Ханибал, с кои свои действия успял да за
страши Рим?
Стъпка 2. Работете с документ 2 на с. 113. Про
следете похода на Ханибал към Рим. Опишете бит
ката при Кана. Дискутирайте решението на Хани
бал да не превземе Рим.
Стъпка 3. Обяснете решението на римляните за
смяна на тактиката.
Предложете на учениците да изпълнят задача
4 от тетрадката. Нека разгледат изображението
на „бойна костенурка“ (документ 3) и да направят
сравнение с гръцката/македонската фаланга.
Стъпка 4. Насочете след това вниманието на
учениците към документ 5 на с. 113, свързан с бит
ката при Зама. Възложете им да потърсят допъл
нителна информация в интернет за използването
на бойните слонове и да отговорят на въпроса
защо Ханибал е победен в тази битка.
5. Разгромът на Картаген
Стъпка 1. Проследете хода на двубоя в Третата
пуническа война и разрушаването на Картаген.
Стъпка 2. Обсъдете защо римският политик Ка
тон завършвал всяка своя реч в Сената с думите,
че Картаген трябва да бъде разрушен.
Заключителна част
Стъпка 1. Дискутирайте защо Ханибал не успял
да спечели войната срещу Рим. Обсъдете какво
спечелил и какво изгубил Рим в Пуническите вой
ни.

Стъпка 2. В обобщението подчертайте ролята
на войната като основен инструмент в стремежа
на Рим за създаването на световна държава. По
ставете акцент на умението на Рим да побеждава,
дори когато губи сражения, благодарение на су
ровия си морал, дисциплина и целеустременост в
постигане на поставените цели.
Направете качествена и количествена оценка.
За домашна работа учениците могат да из
пълнят останалите подусловия от задача 1 от те
традката.

43. ОТ РЕПУБЛИКА КЪМ ИМПЕРИЯ
Формулировката на заглавието носи послание
за драматичните събития, с които са свързани по
следните години на Римската република и устано
вяването на империята. Наситеността на периода
с факти от политическа история дава възможност
на учителя за избор между съвременен комбиниран и урок за нови знания.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Във вътрешнополитически план успешните
войни имат като последица икономически
просперитет на държавата, но и нарушаване
на социалното равновесие. Превръщането на
армията в професионална води до нарастване
на ролята є в политическия живот на страната.
•• Гражданските войни, чието начало е свързано с управлението на Гай Марий и Корнелий
Сула, илюстрират политическия хаос в държавата и първите опити за диктаторско
управление, срещу които институциите на
Републиката се оказват безсилни. Основните
опори на властта са Сенатът и армията.
•• Създаването на Първия триумвират, метафорично назован от Апиан „триглавото чудовище“, е насочено срещу властта на Сената.
На практика обаче в политическия живот
на страната започва да се налага силната
личност. Примерът на Гай Юлий Цезар – от
блестящ военачалник до пожизнен диктатор,
поставя „на карта“ съдбата на републикан
ската институция.
•• Убийството на Цезар, извършено в името на
републиканските принципи, на практика задълбочава политическите проблеми в страната. Ражда се Вторият триумвират, който
пренася спора за републиката на бойното
поле. Войната между бившите триумвири
завършила с победата на Октавиан Август
в морската битка при нос Акций, слага не
само край на гражданските войни, а и на
републиканския период в историята на Рим.
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Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. Използвайте портрет на Ханибал и
запишете до него названията на битките при Зама
и Кана. Попитайте учениците каква връзка същест
вува между тези факти.
Стъпка 2. Ориентирайте текущия контрол върху
проверка на умения за описание на историчес
ка
личност, работа с карта и исторически разказ (фор
мулирайте опорни въпроси или ключови думи). За
дайте въпрос за последиците от Пуническите войни.
Обобщете отговорите на учениците и поставете
новата тема.
Основни дейности
1. Начало на гражданските войни
Стъпка 1. Представете на учениците Гай Марий
и Корнелий Сула.
Обърнете внимание на скулптурните портрети,
показани в документи 1 и на с. 116 от учебника,
на двамата политици и начина, по който са пред
ставени. Подчертайте, че за разлика от Древна
Гърция, римските художници ясно открояват инди
видуалните черти на отделната личност.
Стъпка 2. Обяснете защо се стигнало до граж
данска война между Марий и Сула. Въведете и
запишете новото понятие. Като обратна връзка
попитайте учениците пред какви проблеми била
изправена Римската република.

дача 3 в тетрадката. Уточнете значението на по
нятието провинция. Нека децата се поставят на
мястото на Цезар, да направят избор и да убедят
съучениците си, че са взели правилното решение.
Стъпка 2. Обяснете на класа защо властта,
която получава Цезар, нарушава установените
правила в Римската република. Илюстрирайте
чрез статуята на с. 117, като подчертаете нейните
размери и обърнете внимание на позата, облек
лото, израза на лицето – модел, с който работите
и в други уроци. Допълнете „досието“, което сте
започнали да създавате.
Стъпка 3. Предложете на учениците да прочетат
текста от рубриката „За любознателните“. Попитай
те ги с какви други качества се проявява в своите
действие Юлий Цезар. Допълнете ги към „досието“.
Разкажете им за любовната история с Клеопатра.
Препоръчайте им да гледат една от популярните
филмови версии за египетската владетелка.
Стъпка 4. Опишете убийството на Цезар от
привържениците на републиката. Попитайте деца
та дали според тях това би било решение на съ
ществуващите проблеми в държавата?
Стъпка 5. Поднесете информация за създава
нето на Втория триумвират. Представете участни
ците им чрез портретните изображения от зада
ча 1 в тетрадката: Марк Емилий Лепид, Октавиан
Август и Марк Антоний (свържете с документ 7 в
учебника). Обяснете защо той също не успял да
просъществува дълго. Ако учениците проявят инте
рес, нека изпълнят задача 2б от тетрадката и да
се запознаят с документ 6 в учебника.

2. Първият триумвират – Триглавото чудовище
Стъпка 1. Обяснете понятието триумвират и
причините за създаването му. Използвайте портре
тите от задача 1 в работната тетрадка, за да видят
учениците участниците: Гней Помпей, Марк Крас и
Гай Юлий Цезар. Конкретизирайте целите на съюза
между тримата мъже. Проблематизирайте използ
ваното от авторите определение на Апиан за пър
вия триумвират като „триглаво чудовище“.
Стъпка 2. Обърнете специално внимание на
Юлий Цезар. Насочете вниманието на учениците
към документ 3 и документ 5 в учебника. Нека
открият самостоятелно различни факти за него
вата личност. Предварително подгответе графичен
организатор, за да създадете заедно с ученици
те „досие“ на Юлий Цезар. За визуализацията на
дъската използвайте негов портрет и подходящи
цветни акценти. Обобщете, че управлението на Гай
Юлий Цезар бележи края на Римската република.
Формулирайте го като проблемна задача. Запише
те следващия въпрос от плана.

Урокът е за нови знания. Разработен като
комбиниран урок, с възможности да бъде струк
туриран като съвременен комбиниран урок, съ
образно равнището, на което работят учениците.
Целта е да се обяснят промените в управление
то на държавата, подчиняването є на волята на
един човек и превръщането є в световна империя.

3. Краят на Републиката –
управлението на Цезар
Стъпка 1. Работете заедно с учениците по за

Основни съдържателни акценти в урока:
•• Управлението на Октавиан Август бележи
началото на нов период в историческото
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Заключителна част
Потърсете отговор на ключовия въпрос. Поста
райте се да откроите онези елементи в управле
нието на държавата, които показват, че републи
канският период е изживял своето време.
За домашна работа са подходящи задача 1 и
задача 4 от работната тетрадка.

44. УПРАВЛЕНИЕТО НА АВГУСТ –
НАЧАЛО НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

развитие на държавата – епохата на империята. Той успява да се справи с предизви
кателствата, пред които е изправено рим
ското общество в годините на гражданските
войни и да осигури желания от всички мир.
Октавиан
успял да отстрани съперниците си
••
и да съсредоточи в свои ръце най-важните
републикански магистратури: почетните и
пожизнени титли август и император, прин
цепс в Сената, пожизнен народен трибун, по
жизнен проконсул, велик понтифекс, няколко
пъти цензор и консул. Заемането едновре
менно на такива ключови длъжности на прак
тика премахвало разделението на властите,
характерно за републиката. Характеристиките
на Август като пълноправен господар на Рим
се допълват от контрола над хазната и над
армията. Формалното запазване на републи
канските институции и самоопределянето му
за пръв сред равните нему сенатори (прин
цепс) е основание установеното управление
да бъде наречено „принципат“.
•• За управлението на огромната държава Август се нуждаел от многоброен чиновнически
апарат. Държавните служби били заемани от
представители на сенатското и конническото
съсловие. Изграждането на пряко зависима
от него имперска администрация изземвала
обществената роля на Сената.
•• Римските плебеи не участвали в управлението на държавата.
Ход на урока
Уводна част
Можете да използвате задача 5 от с. 63 в учеб
ната тетрадка. По-добър ефект с репродукцията на
картината на Лоренцо Кастро (1672 г.) на морската
битка при нос Акций ще се получи, ако използвате
PowerPoint презентация или откъс от филма „Клео
патра“ на режисьора Франк Родман (1999 г.).
Използвайте предложените въпроси в задачата:
•• Кои 3 известни исторически личности участвали в битката?
•• Кои от тях били съюзници?
•• Кой бил победителят?
•• Какви били последиците от тази битка?
Обобщението дава възможност да се напра
ви логичен преход към новата тема. Запишете я.
Мотивирайте задачите за учебния час. Запишете
проблемния въпрос: Защо Октавиан Август е опре
делян като „император в тогата на сенатор“?
Основни дейности
1. Император в тогата на сенатор
Стъпка 1. Поставете като проблем за обсъж

дане необходимостта от мир и сигурност, от кои
то се нуждаело римското общество. Проследете
предизвикателствата, пред които се изправила
Републиката след войната с Картаген, като започ
нете текущия контрол с питане за последиците от
Пуническите войни за Рим. Можете да използвате
въпроси от следния вид:
•• Обяснете каква роля в живота на държавата
играела армията? (Ако е била възлагана домашна работа за римския легион.)
•• До какви промени довела военната реформа
на Гай Марий? Защо между него и Сула започнала гражданска война?
•• Какъв бил според вас Гай Юлий Цезар – реформатор или диктатор? (Проверка на домашна работа)
•• Защо двата триумвирата не успели да спасят републиката?
Обобщете новите моменти в обществено-поли
тическия живот на Рим, които извели на преден
план ролята на силната личност.
Стъпка 2. Насочете вниманието на учениците
към Октавиан Август. Дайте допълнителни биогра
фични данни. Работете заедно с класа по схемата
от документ 3 в учебника, за да изясните как Ок
тавиан успял да съсредоточи в ръцете си най-важ
ните държавни длъжности.
Стъпка 3. Продължете текущия контрол върху
темата за Римската република. Използвайте поз
натата схема на с. 111 в учебника. След това въз
ложете на учениците да попълнят схемата от зада
ча 3а от тетрадката.
Стъпка 4. Предложете на учениците да проче
тат откъса от „Деянията на божествения Август“.
Обсъдете заедно задача 3б от работната тетрадка.
В обобщението подчертайте, че като заел най-ва
жните републикански магистратури, Август на прак
тика премахнал разделението на властите, което
било основна характеристика на Републиката.
Стъпка 5. Обяснете понятието принципат. Запи
шете го. Дайте примери за поведението на Окта
виан Август. Попитайте учениците как мислят: защо
бил наричан „император в тогата на сенатор“?
2. Държава и общество
В тази част от урока потърсете заедно с уче
ниците отговор на друга проблемна задача: По
какъв начин Август спечелил римляните и успял да
остане начело на държавата толкова дълго време?
Разделете класа на 3 групи.
•• Първа група да потърси в последните абзаци
на основния текст данни за създаването на
новата имперска администрация.
•• Втора група да потърси отговор на въпроса
защо плебеите подкрепяли новата власт? За
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целта да разгледа документ 5, рубриката „За
любознателните“ и последните 2 изречения
от втори абзац на втория въпрос в основния
текст.
•• Трета група да обясни каква била полити
ката на Рим към завладените народи, като
прочете откъса от Ал. Кравчук в задача 3д в
работната тетрадка.
В обобщението на отговорите уточнете понятието
съсловие и го запишете на дъската. Обърнете внима
ние на управлението на провинциите, откъдето Ав
густ получавал огромни средства. С тях той плащал
на войниците, което му гарантирало подкрепа на
армията, или използва парите за други лични цели.
Заключителна част
В обобщението можете да използвате думите на
Сенека, че управлението на Октавиан Август било
„монархия в републикански одежди“. Посочете, че ис
ториците използват термина „ранна империя“.
Оценете изпитаните ученици.
За домашна работа можете да дадете задача 2
и задача 4 от работната тетрадка.

45. РИМСКАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ I – II В.
Урокът е от вида комбиниран урок.
Налице е логическа обвързаност на процесите
за политическата история на Рим. На тази основа
е препоръчително учителят да продължи да осъ
ществява текущ контрол.
Ключовият въпрос е ориентиран към осмисляне
на белезите на империята във времето на нейния
Златен век.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• „Римският мир“ имал като резултат утвърждаване на култа към императора. Той се
превърнал в господар на света.
•• При наследниците на Август Сенатът продължавал да съществува, но загубил своята
власт. През този период нараснала изклю
чително ролята на преторианската гвардия.
•• По времето на династията на Антонините
империята преживяла своя Златен век. Нейни
ят икономически и военен потенциал станали
основа за налагане водещата роля на Рим в
обширните граници на държавата, разпрос
трели се на три континента – Европа, Азия
и Африка. Постепенно римската култура се
превърнала в култура на целия античен свят.
•• Въпреки своето могъщество, на владетелите все по-често се налагало да се съобразяват с римските плебеи. Изразът „хляб и
зрелища“ показва промените в ценностната
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система на римляните и влиянието на капри
зите на тълпата върху държавната политика.
Ход на урока
Уводна част
Стъпка 1. За начало на урока подгответе ли
ния на времето (на дъската или на постер), върху
която след това да нанесете големите периоди в
историята на Рим.
Възложете на учениците да изпълнят същата
дейност, като работят със задача 2 в учебната тет
радка. Направете плавен преход към компонента
за текущ контрол.
Стъпка 2. Раздайте на всяка двойка ученици
предварително подготвени малки пликчета. В част
от тях върху цветни картончета да има записани
основни факти от изучените до този момент, а в
други поставете изображения, които смятате, че
е важно децата да разпознават. Помолете ги да
намерят мястото им върху линията на времето.
Върху тях конструирайте въпросите за проверка и
оценка на знанията и уменията на учениците.
Като последен въпрос проверете изпълнението
на задача 2 от работната тетрадка, дадена за до
машна работа предишния час. Направете връзка
с принципата на Август и аргументирайте прехода
към новата тема. Мотивирайте задачите за часа и
запишете ключовия въпрос на урока.
Основни дейности
1. Наследниците на Октавиан Август
Стъпка 1. Насочете отново вниманието на учени
ците към задача 2 в работната тетрадка. Нанесете
на линията на времето хронологическите граници
на империята. Отбележете периода до 68 г., в който
управляват императори от фамилията на Август.
Стъпка 2. Предложете на децата да разгледат
изображенията на императорите Тиберий и Кали
гула в документи 4 и 5 в учебника. Дайте им да
прочетат откъса от Светоний и да потърсят обяс
нение за „своеволията“ на наследниците на Ок
тавиан Август. Обърнете внимание на понятието
тога в текста на документа. Посочете примери за
нарастващата власт на императора за сметка на
тази на Сената.
Стъпка 3. Разгледайте документ 1 в учебника.
Обяснете кои са преторианците. Обсъдете защо
службата в преторианската гвардия била предпо
читана. Обърнете внимание на влиянието, което
имал нейният началник.
Стъпка 4. Възложете на учениците да разгледат
документ 3 и да посочат по картата териториите,
които влизат в границите на империята до среда
та на I век. Помолете ги да обяснят защо Среди
земно море е наричано в Рим „нашето море“.

2. Златният век на Римската империя
Стъпка 1. Нанесете върху линията на времето
периода на управление на династията на Антони
ните. Учениците успоредно да работят в учебната
тетрадка.
Направете обща характеристика. Обсъдете
защо се наложила практиката за осиновяване на
бъдещите наследници в управлението.
Стъпка 2. Обърнете специално внимание на
управлението на император Траян. Предоставете
конкретни биографични данни за него. Направе
те заедно с децата „досие“, подобно на модела,
използван за Юлий Цезар. Визуализирайте го на
дъската.
Стъпка 3. Опишете границите на империята по
времето на император Траян. Възложете на уче
ниците да ги очертаят на контурната карта от за
дача 1 в работната тетрадка. Обърнете специално
внимание на войните, които Траян води с даките.
Покажете колоната, издигната в чест на победата
на форума на Траян в Рим.
Стъпка 4. Сравнете статуите на император Тра
ян и на Октавиан Август. Това е възможност и за
проверка на домашната работа (задача 4 от ра
ботната тетрадка). Обърнете внимание на общите
елементи и на техните послания.
3. Хляб и зрелища
Стъпка 1. Припомнете как Август се опитва да
спечели подкрепата на плебеите. Възложете на
учениците да потърсят нови доказателства от до
кумент 2 и документ 7 в учебника. Обсъдете твър
дението, че плебсът има нужда само от „хляб и
зрелища“.
Стъпка 2. Ако разполагате с време, направе
те сравнение между местата на всекидневието в
Гърция и Рим. Обърнете внимание на ценностната
система.
Заключителна част
Стъпка 1. Сравнете управлението на Октавиан
Август и Златния век на Антонините. За целта по
пълнете схемата от задача 5 в работната тетрадка.
Обсъдете въпроса: Какви прилики и разлики има
между двата периода в римската история?
Стъпка 2. Въз основа на горната задача дай
те отговор на проблемния въпрос. В обобщението
подчертайте водещата роля на Рим и превръщане
то му в световна империя. Свържете с налагането
на римската култура в целия античен свят.
За домашна работа можете да поставите зада
чите за търсене в интернет от учебника, останали
те подусловия от задача 1, задача 3 и задача 6 от
работната тетрадка.

46. ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ
НА ДРЕВНИТЕ РИМЛЯНИ
Урокът може да бъде организиран като съвременен комбиниран, като лабораторен или като
урок за нови знания. Чрез него се прави свое
образен тематичен срез на следвания дотук хро
нологичен подход при представяне на основните
етапи в политическото развитие на Рим.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Водеща роля в римското общество имала фамилията. Тя се основавала на брака и рели
гията. Доминираща била позицията на баща
та. Жените били лишени от граждански права.
•• В социално отношение римското общество
било разделено на свободни и роби, на пат
рони и клиенти. Робският труд осигурявал
благосъстоянието на държавата. Системата
на патроната постепенно се превърнала във
фактор, който започнал да оказва влияние
върху политиката.
•• В религиозно отношение римляните били толерантни към всички религии (преди появата
на християнството). Пантеонът на римските
богове бил силно повлиян от религията на
гърците. През първите векове на империята
в него навлезли и редица източни култове.
•• Като световна империя Рим успял да обедини и да упражнява контрол над покорените
народи чрез налагане на култ към императора. Друга форма за поддържане на лоялност
към управляващите от страна на население
то били масовите чествания на религиозни
култове и жертвоприношенията.
Ход на урока
Уводна част
Подгответе предварително набор от изображения
(или комбинирайте на слайд, ако ползвате PowerPoint
презентация), които са включени в задача 4 от с. 67
в работната тетрадка. Дайте възможност на учени
ците да покажат кои от тях разпознават. Помогнете
им да разграничат тези от тях, които са посветени
на военните победи на императорите и свързаните
с политиката на „хляб и зрелища“.
Обобщете отговорите, като обосновете връз
ката между ключовите думи общество и религия.
Мотивирайте новата тема и задачите за часа, не
зависимо, че учениците още предишния час са
записали заглавието и плана на урока.
Основни дейности
1. Римската фамилия
Стъпка 1. За да получите обратна връзка в как
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ва степен децата са се справили със самостоятел
ното овладяване на новата информация, започ
нете с няколко задачи и въпроси за сравнение.
Например:
•• Опишете какви общи моменти и какви разлики откривате в живота на гърци и римляни?
Отворете учебника на с. 82 – 83. Разгледайте изображенията, а при необходимост направете справка с първия абзац от основния
текст.
Логично е петокласниците да посочат повече
общи елементи, особено такива, свързани с места
та на всекидневието и забавленията. Не им отде
ляйте специално внимание, а уточнете, че ще ги ко
ментирате подробно в урока за римската столица.
Стъпка 2. Продължете беседата с учениците,
като най-напред направите сравнение по отноше
ние на семейството, на ролята на мъжа и жената
и образованието на децата в Рим, Атина и Спар
та. Използвайте изображенията от документ 1 на
с. 122 и документ 5 на с. 123 в учебника. Подчер
тайте ролята на бащата в римската фамилия.
Стъпка 3. Изпълнете задача 1а от работната
тетрадка, като оставите подусловие „б“ за работа
вкъщи.
Стъпка 4. Обърнете внимание на факта, че же
ните официално нямали политически права, но
въпреки това и в Рим имало изключения. Дайте
пример с ролята на Агрипина. За нея в римска
та история е запазен спомен като за една от
най-властните жени. Изпълнете задача 2 от ра
ботната тетрадка. Предварително подгответе до
пълнителна информация върху подусловие „в“, за
да помогнете на децата да отговорят на въпроса:
•• Защо Нерон е представен заедно с майка си?
Стъпка 5. Скулптурното изображение осигуря
ва възможност да обърнете по-специално внима
ние на мъжкото и женското облекло в Рим, като
го сравните с облеклото на древните гърци. Из
ползвайте документ 6 и документ 7 в учебника.
Попитайте децата:
•• Защо поетът Вергилий нарича римляните
„владетели на света, народ, облечен в тоги“?
Дайте пример с ролята на модата, особено при
дамските прически. Насочете вниманието на деца
та към задача 6 от учебната тетрадка. Предложете
им да разгледат внимателно повече изображения
в учебника и вкъщи да нарисуват свой модел на
дамска или мъжка прическа.
2. Свободни и роби, патрони и клиенти
Стъпка 1. Помолете учениците да разгледат
схемата на обществените групи от документ 3 и да
отговорят на въпросите към нея. При сравнението
с Древна Гърция ги насочете да използват схе
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мата от документ 4 от с. 69 в учебника. Въпреки
че понятията патрони и клиенти са обяснени в
основния текст, обърнете им специално внимание
заради зависимостта, която съществува в общест
вената стълбица.
Стъпка 2. Тъй като категорията на робите ще
бъде разгледана подробно в отделен урок, тук мо
жете само да маркирате отношението към тях и
сферите на приложение на робския труд. Помоле
те учениците да открият такива факти в док. 1, 3
и 4 в учебника.
3. Религията на древните римляни
Стъпка 1. При обсъждането на религията на
древните римляни обърнете внимание на свободата
на почитането на различни култове, силното гръц
ко влияние, домашните покровители, общоримския
култ към императора и общите жертвоприношения.
За да получите обратна връзка как учениците са се
справили самостоятелно вкъщи, нека изпълнят зад.
4 и зад. 5 от работната тетрадка.
Стъпка 2. Предложете допълнителна информа
ция за култа към богинята Веста, когато коментира
те високото обществено положение на весталките.
Заключителна част
Систематизирайте и обобщете информацията.
Оценете учениците, участвали най-активно в
дейностите през часа.
За домашна работа можете да дадете задачи
1б, 6 и 7 от работната тетрадка.

47. СВЕТЪТ НА РОБИТЕ
Урокът е за нови знания, но би могъл да се
организира и като комбиниран. Темата поставя
акцент върху един важен елемент на римското об
щество – безмълвния свят на робите.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Робският труд в Рим бил в основата на благосъстоянието на държавата. Той имал широко
приложение – от производствените дейности
до домашната прислуга, развлеченията и т.н.
Римското общество приемало робството като
нещо естествено и необходимо. Робът бил оп
ределян като „говореща вещ“.
•• Робството съществувало от създаването
на Рим, но с разширяването на границите
на Римската република притокът на роби
многократно се увеличил. Освен по пътя на
войната, при който в робство попадало на
селението на цели географски области, тър
говията с роби се поддържала и от естестве
ния прираст на тази социална категория, от

наказания за престъпления или за дългове,
отвличане на хора от пирати или изоставяне
на деца. Едва след като времето на голе
мите завоевания отминало, цената на роб
ския труд се повишила, а отношението към
робите постепенно се променило.
•• Концентрирането на голямо число роби на
едно място било сред причините за големите
робски въстания. Най-мащабно се оказало
въстанието, водено от тракиеца Спартак.
•• Римската експанзия и завладяването на
гръцките полиси имала като вторичен ефект
елинизацията на римското общество. Съз
дадената гръко-римска култура продължила
да дава плодове и през следващите векове.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока с въпроса: Коя об
ществена група няма никакви права в Рим? Изпъл
нете заедно задача 3 от с. 70 в учебната тетрадка,
привлечете вниманието на учениците върху идеята
за роба като вещ и поставете темата на урока.
Основни дейности
1. Робът – говорещата вещ
Стъпка 1. Използвайте изображенията от зада
ча 4а на с. 71 в учебната тетрадка, за да предста
вите на учениците сферите, в които се използвал
робския труд.
Стъпка 2. Работете върху документ 1 от с. 126 в
учебника. Обяснете на учениците, че имало роби с
различен статут и някои от тях били доста скъпи и
привилегировани заради специфичните им умения.
2. Начините за набиране на роби
Стъпка 1. Предложете на учениците сами да
прочетат информацията от учебника и в рамките
на 3 – 4 минути да запишат с тиренца в тетрадки
те всички начини за набиране на роби, които са
открили в текста. Проверете какво са направили
и затвърдете наученото чрез задача 1а, 1б от с. 70
в учебната тетрадка.
Стъпка 2. Изпълнете заедно задача 2 от с. 70
в учебната тетрадка. Ако децата се затрудняват
толкова бързо да се поставят на мястото на се
натор или земевладелец, помогнете им с въпроси
от вида: Какви са конкретните нужди на сенатора
и на земевладелеца? От какъв вид роби се нуждае
единият и другият? Кой вид роби трябва да притежава специфични умения? Какви са те? След това
децата биха могли по-лесно да преценят цената.
3. Яростта на робите – въстанието на Спартак
Стъпка 1. Въведете понятието гладиатор. Из

ползвайте документи 4 и 5 и изображението на
Колизеума на с. 127 в учебника. Колизеумът е
даден, само за да илюстрира местата, на които
се провеждали гладиаторските битки и техните
размери. За паметника като такъв има предвиден
специален урок. Изпълнете задачи 4б и 4в от с. 71
в учебната тетрадка.
Стъпка 2. Предложете на учениците информа
ция за началото на въстанието. За да представите
личността на Спартак, използвайте свидетелство
то на Плутарх от с. 127 в учебника. Разкажете за
хода на въстанието и обсъдете с класа защо не
успяло въстанието на Спартак.
Задайте за домашна работа задача 5 от с. 71 в
учебната тетрадка. В началото на следващи урок
не пропускайте да съберете тетрадките и да оце
ните текстовете.
4. Римската империя и робите
Подчертайте, че отношението към робите за
почнало да се променя с течение на времето. За
да могат децата сами да открият причините, изпъл
нете задачи 1в и 1г от с. 70 в учебната тетрадка.
Заключителна част
За да получите обратна информация за сте
пента на овладяване на учебното съдържание на
урока, накарайте учениците да сравнят живота на
различните видове роби. Обсъдете ключовия въ
прос и направете обобщение.

48. ДРЕВНА ТРАКИЯ В РИМСКИЯ СВЯТ
Урокът е за нови знания.
Основната идея на занятието би могла да се
реализира чрез връзката център – периферия.
Учениците трябва да разберат по какъв начин Рим
успява да наложи своята административна орга
низация в завладените територии на Балканския
полуостров и как били организирани римските
провинции, в които влизат днешните български
земи. Необходимо е да се обясни какъв отпечатък
оставя римското присъствие върху етнокултурна
та ситуация в балканските провинции и какво на
следство е запазено до днес.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Налагането на римската власт на Балканите отнема на империята близо две столетия. Особено кръвопролитна е войната на
император Траян срещу племената на да
ките, обитаващи териториите на север от
р. Дунав. Римското господство има като ре
зултат промяна не само в правния статут на
завладените територии, но води и до редица
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демографски, етнически и културни промени.
основаните на Балканите римски провинции били построени нови градове. В тях били
прилагани традициите на римското градоу
стройство. Променена била инфраструкту
рата на полуострова. Строежът на римски
пътища, пътни станции и отбранителни съ
оръжения допринесъл за утвърждаване на
римското влияние. И днес централният път,
свързващ Централна Европа с Балканите и
Мала Азия, т.н. Диагонален път, продължава
да бъде основна сухопътна артерия.
•• Римското присъствие на полуострова повлияло върху религиозния живот и културата
на местното тракийско население.

•• В

Ход на урока
Уводна част
Покажете на учениците изображения от гробни
ците в Свещари и Казанлък. Направете или малка
презентация, или принтирайте достатъчно големи
снимки. По-добре ще бъде, ако изображенията
показват от различна гледна точка гробниците и
не са познати на класа. Попитайте децата кое е
общото между двата показани паметника. Така ще
проверите дали те трайно са усвоили знанията
за двата обекта на тракийското наследство под
закрилата на ЮНЕСКО, дали могат да ги иденти
фицират и локализират на картата. Тази дейност
ще ви помогне да направите прехода към новата
тема.
Основни дейности
1. Завладяването на тракийските земи
Стъпка 1. Представете пред класа информация
за завладяването на Балканския полуостров от
Рим. Запишете двете важни години от хроноло
гията, свързани с покоряването на Тракия и Да
кия. Помолете децата да отворят учебниците на
с. 106 – 107 и да установят с помощта на линията
на времето кои забележителни събития от истори
ята на Рим са станали по същото време.
Стъпка 2. Работете с картата от документ 2 на с.
129 в учебника. Първата задача към нея ще позволи
на учениците правилно да разположат в простран
ството римските провинции на Балканите и да фор
мират разбиране за това как географските условия
влияят върху развитието на човешкия живот в ония
отдалечени от нас времена. Така ще направите и
прехода към следващия компонент от урока.
2. Тракийските провинции и животът в тях
Стъпка 1. Използвайте комбинацията на доку
менти 1, 2 и 3 от с. 128 – 129 в учебника. Обяснете
на децата как възникнали голяма част от дунав
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ските градове. Важното е те да разберат, че рим
ляните имали намерение трайно да усвоят тези
територии, затова и предприели такава мащабна
строителна дейност.
Стъпка 2. Върнете се на картата и изпълнете
втора и трета задача към нея. Обсъдете как рабо
тела системата от пътища в Рим. Сложете акцента
върху съобразяването с природните дадености при
строежа на пътища, като накарате учениците да
проследят в кои свои части важните пътища след
вали теченията на големите реки и крайбрежията.
3. Светът на тракийските провинции
Стъпка 1. Предоставете информация за това
какво променили римляните и какво не успели.
Ако в близост до вашето селище има останки от
римско време, представете ги на децата. Използ
вайте и документи 5 и 6 от с. 129 в учебника.
Заключителна част
Обсъдете ключовия въпрос и направете обоб
щение.
Дайте за домашна работа учениците да потър
сят допълнителна информация в интернет за Вила
Армира и да я представят като презентация от
5 слайда. Поставете пред тях ясни критерии за
оценка на презентацията, които биха могли да из
глеждат така:
1. Обем: от 5 до 6 слайда – 4 точки;
2. Наличие на изображения: поне 4 – 8 точки;
3. Въздействие на самия продукт: малко и че
тивен текст, добро съчетаване на цветовете, фона
и буквите – 6 точки;
4. Предаване навреме: 2 точки.
Скала за оценяване:
Брой точки 20 – 18

17 – 15

14 – 11

10 – 8

Оценка

Много
добър

Добър

Среден

Отличен

Задължително намерете време в някой от след
ващите часове и покажете пред класа 2 – 3 от
най-добрите презентации.

49. РИМ – ВЕЧНИЯТ ГРАД
Темата за вечния град е била предмет на обу
чението по различни предмети. Затова този урок
може да бъде проведен като бинарен, който да
обедини информацията от две или три предметни
области и да бъде воден не от един, а от няколко
души.

Ключовият въпрос на урока предпоставя отго
вора, построен върху доказателствата за антич
ното разбиране на световния процес и ролята на
Рим в него.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Рим бил сърцето на античния свят, свещен
град, защитен от боговете. Той се намирал
в центъра на Империята. И още тогава имал
характера на космополитен град. И център
на властта. Затова всеки император се стре
мял да добави нови постройки, които да ос
танат за поколенията.
•• Ако Рим бил сърцето на античния свят, то
в центъра на имперската столица бил форумът. Тук се издигали най-важните обществе
ни сгради, протичали основните събития. От
тук тръгвали основните пътища в империята.
И пак оттук – идеята за вечното величие на
Рим. Като едно от възловите места на града,
който можел да бъде сравнен с обществен
„часовник“.
•• Като втори концентричен кръг Рим следва
да бъде възприеман като място за живеене
– от императорските дворци до последните
етажи на инсулите, обитавани от бедните;
от великолепието и лукса до тълпата, която
иска хляб и зрелища. Жизненото простран
ство извън дома прави живота много по-ди
намичен и интересен.
•• Развлеченията на римляните са свързани с
гладиаторските битки, надбягванията с колесници и посещението на термите. Свое
образието на тези места и всекидневието в
Античността позволява да бъдат коментира
ни особеностите на обществения живот през
призмата на ценностите на епохата.
Ход на урока
Уводна част
Началото на урока можете да организирате по
различен начин – с картата от с. 131 в учебника
и максимата „Всички пътища водят към Рим“; със
слайд на възстановка на центъра на Рим, като се
откроят най-важните обществени постройки или
чрез използване на 3D-модел. Разнообразни са
подходите за „въвличане“ на учениците в свое
образната „виртуална разходка“ из тогавашната
световна столица. Препоръчително е да заложите
на визуализацията и на интерактивните стратегии.
Бихте могли да използвате допълнителния текст
под документ 3 на с. 133, за да мотивирате темата
и да поставите проблемния въпрос.

Основни дейности
1. Форумът – сърцето на Рим
Стъпка 1. Влезте в ролята на римски сенатор,
който представя на свой приятел чужденец (в слу
чая – учениците) центъра на римската столица.
Предложете на децата да ви задават въпроси
така, както биха постъпили и днес по време на
екскурзия. В хода на поднасяне на информацията
обяснете новите понятия.
Стъпка 2. Като обратна връзка възложете из
пълнението на задача 1 от работната тетрадка.
2. Къде са живеели римляните?
Стъпка 1. Продължете с описанието на Пала
тинския хълм и императорските дворци. Покаже
те изображения от съвременния център на Рим и
дайте няколко минути за ориентиране в разполо
жението на сградите от възстановката и документ
1 от с. 133 в учебника.
Стъпка 2. Припомнете къде са живеели бога
тите римляни. Нека децата потърсят в учебника и
изберат по 1 изображение, с което да илюстрират
лукса на богатите римски домове и вили.
Стъпка 3. Разделете класа на 2 групи. Възложе
те им да проучат и опишат живота в римската ин
сула, като използват текста в учебника и работят
по задача 3 в учебната тетрадка. Първата група
изпълнява подусловия „а“, „б“ и „в“, а втора – „г“
и „д“.
В обсъждането направете сравнение между
проблемите на милионния град в античната епоха
и в днешно време.
3. Удоволствия и забавления
Продължете груповата работа. Използвайте си
туационен метод. Поставете на една част от уче
ниците задача да проучат и представят един ден
в римските терми, а на втората – гладиаторска
битка или надбягване с колесници. Помогнете на
децата да разпределят ролите си вътре в групата,
така че във всяка от тях да бъдат представени
поне две гледни точки: на римски сенатор, на роб
от публиката, на богата патрицианка, на гладиатор
роб и т.н.
Заключителна част
В края на часа дайте отговор на проблемния
въпрос, направете качествена оценка и при въз
можност – поставете оценки на най-активно участ
валите ученици.
За домашна работа можете да дадете задачи
2, 5 и 6 от работната тетрадка.
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51. ПОЯВАТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО
Урокът е за нови знания.
Ключовият въпрос насочва към същността на
християнството и факторите, които съдействат за
неговото превръщане в официална религия в Рим
ската империя.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Християнството възникнало на основата на
обмена между различните религиозни и философски идеи в границите на Римската империя. За негова „родина“ се счита Палестина,
където съпротивата срещу римската власт
намерила опора в месианските идеи на юда
изма и очакването на Спасителя.
•• Християнската религия отхвърляла всички
други култове, дори официалния култ на римските поданици към императора. Неговите
привърженици отказвали да участват в рим
ската армия. По тази причина през I – IV в.
християните били подложени на гонения от
римските власти.
•• Преследванията на християните изиграли
ролята на обединителен елемент. Те уско
рили процеса на изграждане на църковна
организация.
•• Константин Велики признал християнството за равноправна религия през 313 г., а през
392 г., по времето на император Теодосий, то
се превърнало в официална държавна рели
гия. Езическите култове били забранени.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока с асоциативен об
лак: нека учениците изброят всички асоциации,
които поражда у тях думата християнство. Искай
те да изброяват само по една дума. Обобщете и
привлечете вниманието им върху факта, че това
е и днес една от най-широко разпространените
световни религии, с раждането на която те ще се
занимават този час. Запишете темата.
Основни дейности
1. Иисус – Спасителят
Стъпка 1. Пояснете, че новата религия се по
явила в Палестина. Работете с учениците върху
картата от документ 3 на с. 137 в учебника. Увере
те се, че могат да локализират в пространството
началните стъпки на християнството.
Стъпка 2. Възложете първия въпрос от урока
за самостоятелно възприемане - част от информа
цията би следвало вече да е позната на децата.
Дайте време за работа 5 минути и поискайте от

92

тях да направят план на пасажа, като запишат във
вид на подточки в тетрадките основните моменти
от него. След като приключи самостоятелната ра
бота, проверете как са се справили.
Стъпка 3. Работете с класа върху откъса от
Евангелието от Матей на с. 137 в учебника. Този
извор ще помогне на децата да разберат кои са
причините за бързото разпространение на хрис
тиянството и увеличаването на неговите привър
женици.
2. Как били организирани християните?
Стъпка 1. Представете информацията за орга
низацията на вярващите. Използвайте документи
1 и 2 на с. 136 от учебника, за да обясните на
учениците някои от раннохристиянските символи.
Въведете понятието катакомба и го онагледете с
източници 5 и 6 на с. 137.
Стъпка 2. Задача 8 от с. 75 на учебната те
традка ще помогне на учениците да разберат как
били устроени първите християнски храмове. Из
ползвайте я, ако класът работи бързо. В противен
случай я оставете за домашна работа.
3. Гоненията срещу християните
Стъпка 1. Обяснете на децата защо отначало
официалните римски власти преследвали христи
яните. А също и защо много от вярващите не по
желали да се откажат от религията си и загинали
като мъченици.
4. Император Константин Велики
Стъпка 1. Дайте информация за Миланския едикт
и запишете годината. Тя е една от най-важните за
този период от европейската история, затова обър
нете внимание на учениците да я запомнят.
Стъпка 2. Не пропускайте да подчератете
факта, че решението на Константин Велики не
било еднозначно и не се наложило без съпротива.
Изпълнете с класа задача 6 от с. 75 на учебната
тетрадка. Ако имате време за третото подусловие,
бъдете готови с кратко информация за император
Юлиян Отстъпник и неговата религиозна политика.
Вероятно той искал по-скоро да възстанови рав
ноправието между всички култове в империята,
нарушавано негласно до този момент в полза на
християнството.
Заключителна част
Степента на овладяване на урока можете да
проверите, като възложите на учениците да изпъл
нят в клас задача 1 от с. 74 на учебната тетрадка.
Коментирайте с тях ключовия въпрос.
Направете обобщение и преценка за работата
на класа.

52. ЗАЛЕЗЪТ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ
Урокът е за нови знания, но може да се прове
де и като съвременен комбиниран урок.
Основното внимание се насочва към кризата,
която постепенно обхваща Рим, както и опитите
на империята за нейното преодоляване.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Времето на Късната империя е характерно с
многобройните чужди нашествия, с военните
поражения на армията и в същото време – с
нарастващата роля на войската при смяна
та на императорите. Тяхната реална власт, в
сравнение с времето на Октавиан Август, е
много по-ограничена.
•• Политическият, стопанският и културният
живот на Рим се преместват в по-богатите
и по-спокойни райони на Балканския полуостров. Изборът на Константинопол за нова
столица има като последица постепенното
обедняване и намаляване на политическата
роля на западната част. Затова тя по-често
става обект на ограбване от варварите.
•• Превземането на Рим през 476 г. бележи символичния край на неговото вековно съществуване. И поемането на щафетата от Източната
римска империя, която преминава в епохата
на Средновековието.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока с работа с линията
на времето от с. 106 – 107 в учебника. Възложе
те на учениците да изчислят по нея колко време
просъществувала Римската империя. Направете
преход и запишете новата тема. Поставете още в
началото ключовия въпрос. Обърнете внимание на
децата, че най-важното в този урок е да разберат
защо загинала Римската империя.
Основни дейности
1. Кризата в Римската империя
Предоставете на учениците информация за
вът
решните и външни фактори, които довели до
криза в Римската империя. Част от тях можете
да изясните въз основа на двата документа на
с. 139 в учебника. Работете с класа върху картата
и свидетелството на Вегенций и комбинирайте ин
формацията от двата източника.
2. Римлянинът и варваринът
Помолете учениците да си припомнят какво
разбирали древните елини под понятието варварин. Подчертайте, че римляните се отнасяли към

различните от тях по същия начин. Нека децата
изпълнят задача 6 от с. 77 на учебната тетрадка,
която ще допълни представата им за тежката си
туация, в която изпаднала империята през IV век.
3. Константин Велики – бъдещето на Рим е на
Изток
Стъпка 1. Обяснете на учениците, че управле
нието на Константин Велики успяло до известна
степен да стабилизира империята. Първата важна
стъпка в това отношение била признаването на
християнството за официална религия. Моментът
е подходящ за проверка на знанията на учениците
от предходната тема. Задайте въпроси от вида:
Как възникнала новата религия? В какво вярвали
християните? Защо толкова бързо се разпространила тяхната религия? Защо първоначално
римските власти преследвали християните? Кога
Константин Велики обявил християнството за
равноправна на останалите религия?
Стъпка 2. Можете да изясните въпроса: Защо
Константин Велики разрешил на християните свободно да изповядват своята вяра?, като използ
вате откъса от посланието на апостол Павел до
римляните на с. 39. Чрез него учениците ще разбе
рат по-лесно как точно новата религия укрепвала
императорската власт. Изпълнете заедно с децата
задача 8 от с. 77 в учебната тетрадка и им покаже
те как това негово решение променило и начина,
по който изглеждал самият той.
Стъпка 3. Преместването на столицата на изток
било другото важно решение на императора. На
карайте учениците да се запознаят с документ 1 в
урока, да посочат къде е роден Константин Велики
и какво отношение предполагат, че имал той към
Балканите. С помощта на документи 2 и 3 от с.
139 в учебника можете да изясните стратегическо
то местоположение на Константинопол. Запишете
предимствата, които то давало на града, като из
ползвате задача 7 от с. 77 на учебната тетрадка.
4. Гибелта на Римската империя
Възложете на децата да изпълнят задачи 4 и 5
от с. 77 в учебната тетрадка. Накарайте учениците
да си запишат и да запомнят годината, в която
престанала да съществува Западната римска им
перия. Направете преход и се върнете с класа на
ключовия въпрос.
Заключителна част
В края на урока коментирайте ключовия въ
прос. Направете обобщение. Аргументирайте и на
несете оценките.
Задайте като домашна работа задачи 1 и 2 от
с. 76 в учебната тетрадка.
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53. РИМСКАТА КУЛТУРА
И НАСЛЕДСТВО
По преценка на учителя занятието може да се
планира като бинарен, съвременен комбиниран
урок или лабораторно занятие.
Богатството на римската култура и наследство
открива възможности за цялостен поглед върху
римския свят. Конструирането на урока на осно
вата на интердисциплинния подход насочва към
използване ресурсите на пейзажа, местната исто
рия или музейната педагогика.
Основната проблемно-познавателна задача е
насочена към осмисляне на значението на рим
ското наследство за съвременна Европа.
Основни съдържателни акценти в урока:
•• Римската култура дължи немалко на Елада. С
военните победи на изток в Рим проникнало
елинистическото влияние. То било особено
осезателно в областта на римската литера
тура, поезия, философия, история и др., не
зависимо от факта, че създадените творби
били написани на латински език.
•• Времето на най-големия културен разцвет
на Рим съвпада с управлението на Август и
Златния век на Антонините. Именно тогава
били създадени онези постижения, които
очертават специфичния римски поглед към
света.
•• Днес наследството на римската цивилизация
може да бъде преоткрито в различни области
от културата на европейските държави. Об
щоприето е разбирането, че Рим е завещал
на Европа езика, християнската религия и
законите, т.е. онези важни елементи, които
са основа за единството и обединението на
европейците.
•• Античната култура, съхранена от Рим, продължава да бъде мост между достиженията
на първите цивилизации, епохата на Ренесанса и от него – към съвременността.
Ход на урока
Уводна част
Можете да започнете урока, като покажете на
учениците няколко изображения – например на
Колизеума, на античния театър в Пловдив и на
големия цирк в Рим. Използвайте малка презен
тация или принтирайте снимките. Накарайте ги да
идентифицират паметниците и да определят кое е
общото между тях. Използвайте отговора, че са
римско наследство и поставете новата тема.
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Основни дейности
1. Духът на римския свят
Стъпка 1. Предоставете на учениците кратка
информация за това, че римляните използвали и
доразвили гръцката култура. В някои отношения,
като философията например, елините останали
ненадминати. Но в други – като строителството,
римляните имат сериозен принос.
Стъпка 2. Проверете знанията на учениците за
акведуктите като специфично съоръжение от рим
ско време. Можете да използвате документ 6 от
с. 141, както и документи 4, 5 и 6 от с. 135 в учеб
ника.
Стъпка 3. Допълнете представата на учениците
за строежа на пътища чрез работа по задача 4 от
с. 78 в учебната тетрадка. Тя директно ги насочва
към използваните и до днес принципи в пътното
строителство, наследени от римляните.
2. Златният век на римската култура
Стъпка 1. Представете информация за Златния
век на римската култура. Работете с класа, извле
чете информация и комбинирайте документи 3, 4,
5 и 8 от с. 141 в учебника. Картата ще позволи на
децата да си представят размаха на римляните и
пространствата, върху които се развивала рим
ската цивилизация в годините на нейния най-го
лям разцвет.
Стъпка 2. Обърнете внимание на литература
та и изкуството. Използвайте документи 1 и 2 от
учебника, за да онагледите приноса на римляните
в това отношение. Ако не сте отделили специален
час за практически дейности, посветен на все
кидневието на Помпей, можете да използвате в
този урок част от изображенията. Те ще допълнят
представата на децата за реалистичния начин, по
който римските художници изобразявали хората.
Ако пък сте работили върху ежедневието на Пом
пей, в този момент на урока можете да проверите
знанията на учениците.
3. Наследството на Рим
Стъпка 1. Насочете вниманието на учениците
към календара, оставен ни от римляните. Документ
7 на с. 141 в учебника и задачите към него изискват
внимателно наблюдение от страна на учениците и
предварителна подготовка от ваша страна. Римски
те цифри от двете страни на плочата стигат до 30
– това са дните от месеца. Тук е моментът да си
припомните изписването на IX и XI, които се бъркат
постоянно от учениците. Нека децата запишат в
тетрадките си как е обозначена деветката на този
календар, тя е 4 чертички, очевидно нещата се про
менят с течение на времето. Горе, в хоризонтал, са
изобразени седемте дни от седмицата. Всеки от

тях носи името на някое божество. Ако има време
и класът се справя бързо, дайте информация за
тези имена и покажете на децата как са преминали
в названията на дните от седмицата в някои евро
пейски езици. Най-трудно ще бъде да определите
месеца. Подгответе си предварително някое доста
тъчно голямо и четивно изображение на знаците на
зодиака. Подобно например на това:

На изображението в учебника се виждат ясно
Везните и Близнаците. Помогнете им с реда, по
който са подредени зодиите, вероятно ще се за
труднят. След като децата сравнят оригинала със
съвременното изображение, те ще открият лесно,
че става дума за Лъв (23.07 – 23.08).
Стъпка 2. Втората задача към документ 7 ще ви
помогне да изясните ролята на латинския и ще ви
даде възможност за добра междупредметна връз
ка с чуждия език, който децата изучават.
Заключителна част
Работете върху задачи 5 и 6 от с. 79 в учебна
та тетрадка. С тяхна помощ ще получите обратна
връзка доколко учениците са разбрали преподаде
ния материал. Оставете задача 7 от тетрадката за
домашна работа. Бихте могли да поискате не само
да нарисуват първата страница от брошурата на
определеното за това място. Ако им възложите да
я изготвят и представят, ще можете да поставите
оценка върху практическа дейност, която вероятно
ще е важна и за вас, и за тях в самия край на
учебната година. Ако използвате този вариант, ос
тавете им поне 1 седмица време за работа.
Обсъдете с учениците ключовия въпрос и на
правете обобщение. Не забравяйте да дадете пре
ценка за работата на класа, да аргументирате и
нанесете оценките.
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ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
ЗА ПРОВЕРКА
НА ВХОДНОТО РАВНИЩЕ
ПЪРВА ГРУПА
1.
а)
б)
в)

Коя е първата българска столица?
Преслав
Търново
Плиска

9. Българската държава след Освобождението до 1908 г. е:
а) царство
б) република
в) княжество
10. Кое изображение показва паметник на
тракийското наследство?

2. Кой владетел приел учениците на Кирил и
Методий в България?
а) Борис
б) Симеон
в) Петър
3.
а)
б)
в)

Кое събитие се е случило най-късно?
Крум създава писани закони
България пада под византийска власт
преместването на столицата в Преслав

а)

б)

4. Кое събитие е от времето на Първото българско царство?
а) сключване на съюз с папата
б) разгром на латинските рицари
в) създаване на първите писани закони
5. България се освобождaва от византийска
власт:
а) през XI век
б) през XII век
в) през XIII век
6. Българската църква става самостоятелна
през:
а) 1850 г.
б) 1860 г.
в) 1870 г.
7. Отбележете НЕВЯРНОТО твърдение.
а) През XIX век се появили първите килийни
училища.
б) Манастирите запазили грамотността по вре
ме на османското владичество.
в) От края на XVIII век богатите българи започ
нали да пращат децата си в гръцки училища.
8. Кой е първият владетел на възстановената
през XIX век българска държава?
а) Фердинанд Сакскобургготски
б) Борис III
в) Александър Батенберг
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в)
11. Попълнете липсващите думи в текста:
Българският хан
а) . . . . . . . . . . . пръв създал писани закони.
Те били насочени срещу крадците и
б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Кое е най-точното определение за понятието патриарх?
а) глава на католическата църква в Рим
б) глава на ислямското вероизповедание
в) глава на независима православна църква
13. Разкажете за управлението на цар Иван
Асен II. Използвайте следните опорни думи: могъщество, мирни средства, съюзни отношения,
търговия, Търново, патриаршия, Византия
14. Кое заглавие е най-подходящо за картата?
а) Априлско въстание от 1876 г.
б) Руско-турска война от 1877 – 1878 г.
в) Съединението от 1885 г.

8.
а)
б)
в)

Къде е гласувана конституцията от 1879 г.?
в Търново
в София
в Пловдив

9. Основният закон на днешна България се
нарича:
а) правилник
б) устав
в) конституция
10. Кое изображение показва паметник на
прабългарското наследство?
ВТОРА ГРУПА
1.
а)
б)
в)

При кой владетел България се покръстила?
Симеон
Петър
Борис

2.
а)
б)
в)

Кой владетел преместил столицата?
Тервел
Крум
Симеон

3.
а)
б)
в)

Кое събитие се е случило най-рано?
въстанието на Асеневци
ослепяването на Самуиловата войска
Крум разбива император Никифор

а)

4. Кое събитие е от времето на Второто българско царство?
а) битката при Клокотница
б) битката при Ахелой
в) битката при Беласица
5. България пада под властта на османските
турци:
а) през XII век
б) през XIII век
в) през XIV век
6.
а)
б)
в)

б)

Априлското въстание избухнало през:
1875 г.
1876 г.
1877 г.

7. Отбележете НЕВЯРНОТО твърдение.
а) До Освобождението в българските земи ня
мало много фабрики и жп линии.
б) През Възраждането българските търговци
подпомагали финансово училищата.
в) Развитието на българските занаяти и търго
вия било подкрепяно от османските власти.

в)
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11. Попълнете липсващите думи в текста:
Братята Асеневци вдигнали въстание в
а) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и през
б) . . . . . . . . . . . . . . . . година освободили Бъл
гария от византийска власт.
12. Кое е най-точното определение за понятието царство?
а) държава с избираем държавен глава
б) държава, начело на която стои президент
в) държава с наследствен държавен глава
13. Разкажете за управлението на цар Симеон. Използвайте следните опорни думи: Златен
век, три морета, културен разцвет, нова столица,
войни, Магнаурска школа

14. Кое заглавие е най-подходящо за картата?
а) Априлско въстание от 1876 г.
б) Руско-турска война от 1877 – 1878 г.
в) Съединението от 1885 г.

ОТГОВОРИ
Първа група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

а

б

в

б

в

а

в

в

а

Крум, пияниците

в

13

14
в

ОТГОВОРИ
Втора група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

в

в

а

в

б

в

а

в

б

Търново, 1185 г.

в

13

14
а

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – входно равнище
Задача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Точки

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

4

2

10

2

Точки

Под
15

15 –
17

18 –
20

21 –
22

23 –
24

25 –
26

27 –
28

29 –
30

Оценка

Слаб
2.00

Среден
3.00

Добър Добър Мн.
Мн.
3.50
4.00 добър добър
4.50
5.00

Отличен
5.50

Отличен
6.00
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РАЗДЕЛ ПРАИСТОРИЯ
ПЪРВА ГРУПА
1. Подредете в хронологична последователност посочените епохи от Праисторията, като
номерирате с цифра от 1 до 4.
а) старокаменна
б) бронзова
в) новокаменна
г) медна
2. Старокаменна се нарича епохата от Праисторията, през която хората:
а) се препитавали чрез лов, риболов, събира
телство и използвали оръдия от дялан камък
б) започнали да се занимават със земеделие и
скотовъдство и да използват тъкачния стан
в) започнали да изработват оръдия на труда от
мед и глина
г) живеели в пещери, умеели да използват огъ
ня и си служели с железни оръдия на труда
3. Първият метал, от който хората започнали
да правят оръдия на труда, бил:
а) бронз
б) желязо
в) мед
г) алуминий
4. Поставете в съответствие двете групи данни:
а) старокаменна епоха

1. металурзи, бронзолеяри

б) медно-каменна епоха

2. сърпове от еленов рог

в) новокаменна епоха

3. Хомо еректус

г) бронзова епоха

4. металургия

5. Довършете изречението: Първите цивилизации възникнали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
а) едновременно в Мала Азия и Западна Европа.
б) на територията на т.нар. „Плодороден полу
месец“.
в) на територията на Балканите.
г) само в долината на р. Нил.
Прочетете текста и изпълнете задачи 6, 7 и 8.
Варненският некропол бил открит случайно
през 1972 г. В него били намерени богати и разнообразни погребални дарове. Особен интерес
представлявал гроб № 36, където били положени
скиптър и тежки гривни. Когато археолозите определили възрастта на находката (4200 г. пр.Хр.),
те предположили, че това е най-старото обработено злато в целия свят.
6. Оградете с елипса времето, когато е открит
археологическият обект.
7. Подчертайте с права линия понятието, с
което се назовава града на мъртвите и неговата
„възраст“.
8. Подчертайте с вълнообразна линия предметите, които показват, че това е погребение на
знатен човек.
Отбележете върху линията на времето отговорите на задачи 9 – 11. Използвайте за отговорите
допълнителната линия.
9. Първата година на I-ви и на IV-ти век сл.Хр.
10. Последната година на II-ри и на V-ти век
пр.Хр.
11. Превземането на Вавилон от цар Кир Велики през 538 г. пр.Хр.

ГОДИНА 1

пр.Хр.
300

200

100

100

сл.Хр.
200

300

99

12. С кой от човешките видове са свързани
най-ранните рисунки по стените на пещерите?
а) австралопитек
б) Хомо еректус
в) Хомо хабилис
г) Хомо сапиенс

14. Попълнете липсващите думи и цифри в
следващия текст. Изберете подходящите термини от посочените: земеделието, селища, крепости,
ловни лагери, „Плодороден полумесец“, VII в. пр.Хр.,
VI в. пр.Хр., село Караново, село Хотница, село Градешница, Провадия, Мала Азия, Месопотамия.

13. Отбележете с цифра в празните полета на
картата реките Нил 1 , Тигър 2 и Ефрат 3 .

През IX в. пр.Хр. . . . . . . . . . . . . . се появило върху територията на т.нар. . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
разположена между Сирия, Палестина и планината
Загрос. През . . . . . в. пр.Хр. то се разпространило към Балканския полуостров. Първите земеделци
създали свои . . . . . . . . . . , в които можели да
остават за по-дълго време. Сред най-известните
обекти от новокаменната епоха в България е селищната могила при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . (Новозагорско).
ВТОРА ГРУПА

15. Отбележете най-стария от трите паметника.
а) Дамата с качулка
б) погребение на знатен мъж от Варненския не
кропол
в) рисунка от пещерата Ласко, Франция

1. Подредете в хронологична последователност посочените епохи от праисторията, като номерирате с цифра от 1 до 4.
а) меднокаменна
б) старокаменна
в) бронзова
г) новокаменна
2. „Неолитна революция“ се нарича времето,
когато човекът:
а) започнал да изработва метални оръдия на
труда
б) се препитавал с лов, риболов и събиране на
диворастящи плодове
в) започнал да се занимава със земеделие и жи
вотновъдство и да променя заобикалящата го среда
г) започнал да използва речта и да рисува по
стените на пещерите
3. Първата сила на природата, която овладял
праисторическият човек, е:
а) силата на водата
б) огъня
в) силата на вятъра
г) скоростта на светлината
4. Поставете в съответствие двете групи данни:
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а) старокаменна епоха

1. земеделие

б) медно-каменна епоха

2. боздугани, бойни и ритуални брадви

в) новокаменна епоха

3. металургия

г) бронзова епоха

4. юмручен клин

5. Довършете изречението: Първото животно,
опитомено от човека, е . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
а) кучето
б) козата
в) кравата
г) овцата
Прочетете текста и изпълнете задачи 6, 7 и 8.
Варненският некропол бил открит случайно
през 1972 г. От 294 гроба злато било намерено
само в 62, но почти всичкото било поставено в
4 от тях. Особен интерес представлявал гроб
№ 36, където били положени скиптър и тежки гривни. Когато археолозите определили възрастта на
този некропол (4200 г. пр.Хр.), те предположили,
че златото в него е най-старото обработвано от
човека в целия свят.

12. Към кой от видовете праисторически човек се отнасят находките в пещерата Козарника,
които учените датират отпреди 1,6 – 1,4 млн. години?
а) австралопитек
б) Хомо сапиенс
в) Хомо еректус
г) Хомо хабилис
13. Отбележете с цифра в празните полета на
картата пещерите Бачо Киро 2 , Козарника 1 и
Магурата 3 .

6. Оградете с елипса мястото, където е намерен некрополът.
7. Подчертайте с права линия доказателствата, че има погребан знатен човек.
8. Подчертайте с вълнообразна линия заключението, направено от археолозите.
Отбележете върху линията на времето отговорите на задачи 9 – 11. Използвайте за отговорите допълнителната линия.
9. Последната година на I-ви и VI-ти век сл.Хр.
10. Първата година на I-ви и на VI-ти век
пр.Хр.
11. Построяването на Родоския колос,
едно от Седемте чудеса на света, в периода
299 – 279 г. пр.Хр.

14. Попълнете липсващите думи и цифри в
следващия текст. Изберете подходящите термини от посочените: земеделието, селища, крепости,
ловни лагери, „Плодороден полумесец“, VII в. пр.Хр.,
VI в. пр.Хр., село Караново, село Хотница, село Градешница, Провадия, Мала Азия, Месопотамия.
През IX в. пр.Хр. . . . . . . . . . . . . . се появило върху територията на т.нар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
разположена между Сирия, Палестина и планината
Загрос. През . . . . . в. пр.Хр. то се разпространило към Балканския полуостров. Първите земеделци
създали свои . . . . . . . . . . , в които можели да
остават за по-дълго време. Сред най-известните
обекти от новокаменната епоха в България е селищната могила при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . (Новозагорско).

ГОДИНА 1

пр.Хр.
300

200

100

100

сл.Хр.
200

300
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15. Подредете в хронологична последователност представените изображения като
номерирате с цифра от 1 до 3.

ОТГОВОРИ
Първа група
1

2 3

4

5

6

а-в- а в а/3
г-б
б/4
в/2
г/1

б

1972 г.

7

8

некропол,
4200 г. пр.Хр.

9

10 11

богати погребални дарове;
скиптър; тежки
гривни

12
г

13

14 15
а

Нил 1 , Тигър 2 ,
Ефрат 3

ОТГОВОРИ
Втора група
1

2

3

4

5

б-га-в

в

б

а/4
б/3
в/1
г/2

а

6

7

8

9

10

11

Варна скиптър, Златото в него е
тежки
най-старото обрагривни ботвано от човека
в целия свят.

12
в

13

14 15
1,
2,
3

Козарника 1 ,
Бачо Киро 2 ,
Магурата 3

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – Праистория
Задача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Точки

8

1

1

8

1

1

2

3

1

1

2

2

6

10

3

Точки

Под
18

18 –
20

23 –
27

28 –
32

33 –
37

38 –
42

43 –
47

48 –
50

Оценка Слаб
2.00

Среден
3.00

Добър
3.50

Добър
4.00

Мн.
добър
4.50

Мн.
добър
5.00

Отли- Отличен
чен
5.50 6.00
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РАЗДЕЛ ДРЕВЕН ИЗТОК
ПЪРВА ГРУПА
1.
а)
б)
в)
г)

Най-рано възникнали цивилизациите:
в Западна Европа
на Балканите
край големите реки Нил, Тигър и Ефрат
в Мала Азия

2. В коя редица са изброени древноизточните
монархии, които прераснали в империи?
а) Асирия, Египет, Юдея
б) Вавилон, Египет, Еврейско царство
в) Шумер, Акад, Египет
г) Египет, Асирия, Персия
3. Поставете в съответствие:
а) законодателство

1. Мойсей

б) религия

2. място на вливане на
Нил в морето

в) скрижали

3. Хамурапи

г) делта

4. мумия

4. Фараонът в Египет бил считан за:
а) посредник между Бога и хората
б) жив бог
5.
а)
б)
в)
г)

С каква писменост си служели египтяните?
клинописно писмо
буквено писмо
йероглифно писмо
емотикони

6. Главен герой на първия епос в историята на
човечеството бил:
а) Одисей
б) Гилгамеш
в) Адам
г) Озирис
7. Поставете в съответствие понятията и техните определения.
а) дипломация 1. конна войска
б) монархия

2. почитане на много богове

в) политеизъм 3. дейности за поддържане на отношения с други държави и избягване на
конфликти
г) кавалерия

4. държава, управлявана от наследствен
държавен глава

8. Периодичните прииждания на големите
реки Тигър и Ефрат предизвиквали чести, понякога катастрофални наводнения. Спомени за тях
са запазени в:
а) древната легенда за потопа в епоса за Гил
гамеш
б) първите закони, създадени по времето на
цар Хамурапи
9. Определете верни ли са твърденията.
а) Символ на обединеното египетско царство
била двойната корона.
ДА/НЕ
б) Главен бог в Египет бил Мардук.
ДА/НЕ
в) Първите градоведържави възникнали в Шу
мер.
ДА/НЕ
г) Евреите почитали много богове.
ДА/НЕ

Разгледайте изображението на горната част от каменната
колона в гр. Суза,
издигната по заповед на цар Хамурапи
(1792 – 1750 г. пр.Хр.)
и изпълнете задачи
10 – 12.
10. Определете века, през който управлявал
цар Хамурапи.
.................................
11. На колоната цар Хамурапи е изобразен
как получава свитъка със законите от бог. Така
той искал да покаже:
а) че царят общува с боговете
б) че законите са божие дело и трябва да се
спазват
12. На коя държава бил владетел цар Хамурапи?
а) Асирия
б) Вавилон
в) Персия
г) Египет
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13. Отбележете
с цифра в празните
полета на картата
териториите на
Горен Египет 1 и
Долен Египет 2 .

ВТОРА ГРУПА
1. Най-ранната форма на държавно устройство на древноизточните общества била:
а) номадското племе
б) градът
в) монархията
г) империята
2. В коя редица са изброени древноизточните
монархии, които прераснали в империи?
а) Египет, Асирия, Персия
б) Шумер, Юдея, Египет
в) Израил, Вавилон, Асирия
г) Египет, Персия, Акад

14. С наследството на кои цивилизации
свързвате следните културни паметници?
а) Гилгамеш укротява лъв
б) Големият сфинкс
в) Портата на Ищар
г) Храмът на Рамзес II в Абу Симбел

3. Поставете в съответствие:
а) пирамида

1. Вавилон

б) Портата на Ищар

2. евреи

в) библиотека с глинени
плочки

3. Хеопс

г) Библия

4. Ашурбанипал

4. За разлика от фараона на Египет владетелят в Месопотамия бил считан за:
а) посредник между Бога и хората
б) жив бог
5. Каква писменост била създадена в Месопотамия?
а) клинописно писмо
б) буквено писмо
в) йероглифно писмо
г) емотикони
6. Най-предпочитана и доходна в Египет била
професията на:
а) строителя
б) занаятчията
в) земеделеца
г) писаря
7. Поставете в съответствие понятията и техните определения.

15. Опишете как било организирано египетското общество. Използвайте следните ключови
думи: фараон, жреци, войници, търговци, чиновници, писари, занаятчии, земеделци, роби, поданици,
привилегии.
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а) администрация

1. владетели от един и същ род

б) династия

2. държава, която включва в границите
си много народи

в) империя

3. почитане на един бог

г) монотеизъм 4. хора, които контролират изпълнението на разпоредбите на владетеля

8. Кое твърдение дава отговор на въпроса
защо древните египтяни наричали своята страна
„дар на Нил“?
а) Всички египтяни живеели на брега на река
та.
б) Реката носела плодородна тиня, благодаре
ние на която египтяните събирали няколко реколти
в годината.
9. Определете верни ли са твърденията.
а) Според легендата висящите градини във Ва
вилон принадлежали на царица Семирамида.
ДА/НЕ
б) Изида и Озирис били главните богове в Аси
рия.
ДА/НЕ
в) Стъпаловидните гробници в Египет се нари
чат зикурати.
ДА/НЕ
г) Еврейското царство достигнало своя раз
цвет при управлението на Давид и Соломон.
ДА/НЕ

Разгледайте изображението на горната част от каменната
колона в гр. Суза,
издигната по заповед на цар Хамурапи
(1792 – 1750 г. пр.Хр.)
и изпълнете задачи
10 – 12.

10. Пресметнете колко века след създаването на първите градове в Шумер (ок. 4 хил. г.
пр.Хр.) управлявал цар Хамурапи.
.................................
11. Държавата, която Хамурапи управлявал,
по своята форма била:
а) република
б) монархия

12. Каква писменост е използвана в надписа
на колоната със законите на Хамурапи?
а) йероглифно писмо
б) клинописно писмо
в) латиница
г) фонетично писмо
13. В празните полета на картата отбележете
имената на Месопотамия 1 и Палестина 2 .

14. С наследството на кои цивилизации
свързвате следните културни паметници?

а)
б)
в)
г)

Висящите градини
Маската на Тутанкамон
богинята Ищар
релеф на цар Дарий

15. Опишете как било организирано египетското общество. Използвайте следните ключови
думи: фараон, жреци, войници, търговци, чиновници, писари, занаятчии, земеделци, роби, поданици,
привилегии.
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ОТГОВОРИ
Първа група
1

2

3

4

5

6

7

8

в

г

а/3
б/4
в/1
г/2

б

в

б а/3
б/4
в/2
г/1

а

9

10

11 12

а/ДА XVIII в.
б/НЕ пр.Хр.
в/ДА
г/НЕ

б

б

13

14

15

1/Горен Египет
2/Долен Египет

Египет – б, г
Месопотамия – а, в

13

14

1/Месопотамия
2/Палестина

Египет – б
Месопотамия – а, в
Персия – г

ОТГОВОРИ
Втора група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

б

а а/3
б/1
в/4
г/2

а

а

г а/4
б/1
в/2
г/3

б

а/ДА
б/НЕ
в/НЕ
г/ДА

22 века

б

б

15

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – Древен Изток
Задача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Точки

1

1

8

1

1

2

8

2

2

1

1

1

4

2

10

Точки

Под
22

22 –
25

26 –
29

30 –
33

34 –
36

37 –
39

40 –
42

43 –
45

Оценка Слаб
2.00

Среден
3.00

Добър
3.50

Добър
4.00

Мн.
добър
4.50

Мн.
добър
5.00

Отли- Отличен
чен
5.50 6.00
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РАЗДЕЛ ДРЕВНА ЕЛАДА
ПЪРВА ГРУПА
1. Според учените най-ранните европейски
цивилизации били:
а) египетската и шумерската
б) критската и микенската
в) тракийската и асирийската
г) вавилонската и египетската

7. Посочете кое от твърденията за траките НЕ
е вярно.
а) Траките се славели като отлични воини.
б) Терес завладял даките.
в) По време на войната срещу Троя траките
били съюзници на града срещу ахейците.
г) Траките участвали като наемници в армията
на Александър Велики.
8. Кои двама известни древногръцки философи са представени на изображението?

2. Двойната брадва (лабрис) била символ на
властта и украсявала портата на двореца на:
а) цар Терес
б) цар Леонид
в) цар Минос
г) цар Приам
3. Поставете в съответствие понятията и техните определения.
а) аристокрация

1. най-високата и укрепена
част на полиса

б) стадион

2. тежко въоръжена пехота

в) акропол

3. висшето съсловие с благороден произход, което разполага с привилегии и власт

г) фаланга

4. място, в което се провеждат
спортни състезания на открито

4. Кой от посочените автори споменава за
пръв път името на древните траки?
а) Омир
б) Херодот
в) Страбон
г) Тукидид
5. Кое понятие е пропуснато в следния откъс
от реч на Перикъл от 429 г. пр.Хр.?
„Нашият държавен строй се нарича. . . . . . . . .
. . . . . . . . . , защото се съобразява с интересите
не на малцинството, а на мнозинството.“
а) република
б) демокрация
в) аристокрация
г) тирания
6. С кое събитие от гръцката история е свързано въвеждането на маратона сред дисциплините на съвременните Олимпийски игри?
а) превземането на Троя
б) победата срещу персите при Саламин
в) победата срещу персите при Маратон
г) битката при Термопилите

а)
б)
в)
г)

Сократ и Платон
Платон и Аристотел
Питагор и Евклид
Аристотел и Демокрит

9. Кой прочут древногръцки лекар и педагог е
наричан „бащата на медицината“?
а) Хипократ
б) Архимед
в) Сократ
г) Питагор
10. Кои от посочените групи население в
Древна Елада НЯМАЛИ граждански права?
а) жените, чужденците и робите
б) хората, които притежавали земя и участвали
в Народното събрание
в) членовете на Народното събрание
г) членовете на Съвета на архонтите
11. Най-големият и богат град в елинистическия свят, основан от Александър Велики, бил:
а) Александрия Египетска
б) Атина
в) Пела
г) Персепол
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15. Разпознайте представените паметници.
Попълнете посочените данни. Използвайте ги
като опори, за да направите писмено описание
на едно от двете изображения по ваш избор.

12. Как се нарича
тежковъоръженият пехотинец в Древна Елада?
................

13. Използвайте изображението от зад.12, за
да опишете облеклото и въоръжението на гръцкия войник. Използвайте опорните думи: хитон,
ризница, сандали, наколенници, щит, шлем, двуметрово копие, къс меч
...................................
.....................................

14. Разгледайте картата. Нанесете в бялото
кръгче цифровия код на следните обекти на културното наследство:
1. Големите пирамиди в Гиза; 2. Родоският
колос; 3. Статуята на
Зевс в Олимпия.
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1. Кой е представе
ният паметник?
................
..................
...............
2. Къде се намира?
. . . . . . . . . . . . . . .
.................
3. Кога е построен/
създаден?
.................
..................
3. Какво е неговото
предназначение?
................
..................
..................
..............

ВТОРА ГРУПА
1. Цивилизацията на Древна Елада възникнала:
а) едновременно с египетската
б) едновременно с шумерската
в) след създаването на цивилизациите в Египет
и Месопотамия
г) по време на създаването на Царството на
евреите
2. Кои племена сложили край на ахейското
господство и донесли желязото в Древна Елада?
а) финикийците
б) троянците
в) македонците
г) дорийците
3. Поставете в съответствие понятията и техните определения.
а) демокрация

1. културна епоха, резултат
от взаимното влияние между
древногръцката и източните
цивилизации

б) комедия

2. название на градския
площад в гръцкия полис

в) агора

3. драматургично или театрално произведение, което
събужда смях у зрителите

г) елинизъм

4. форма на държавно устройство, при което гражданите имат право да участват
в управлението

4. Своето най-голямо могъщество Одриското
царство преживяло при управлението на:
а) Севт III
б) Котис I
в) Терес
г) Ситалк
5. Как се нарича държавно управление, което
неговите съвременници описват по следния начин:
„Всички имат равни права според закона. … Ние
даваме възможност на всеки гражданин, дори и на
беден, да участва в управлението на държавата.“
а) монархия
б) олигархия
в) демокрация
г) тирания

6. Определете вярно или грешно е следното
твърдение, свързано със съвременните Олимпийски игри.
Белият цвят на флага символизира мира по
време на Олимпийските игри в Древна Елада.
ВЯРНО/ГРЕШНО
7. Посочете кое от твърденията за минойците
НЕ е вярно.
а) Минойците разполагали със силна флота, за
това градовете им нямали крепостни стени.
б) Минойците били отлични моряци и добри
търговци, които търгували дори с Египет.
в) Минойците създали най-древната цивилиза
ция в Мала Азия.
г) Свидетелство за могъществото на критската
цивилизация е митът за Минотавъра, който отра
зява факта, че атиняните плащали данък на цар
Минос.
8. На изображението са представени Платон
и Аристотел. Те са:

а)
б)
в)
г)

известни
известни
известни
известни

атински математици
законодатели на Атина
гръцки поети
гръцки философи

9. Коя от изброените личности за пръв път
въвежда термина „философия“ и е определена
от Херодот за „най-великия от елинските мъдреци“.
а) Хипократ
б) Архимед
в) Перикъл
г) Питагор
...................................
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10. Кои били гражданите в елинския полис?
а) занаятчиите и търговците
б) хората, които притежавали земя и участвали
в Народното събрание
в) чужденците, въпреки че нямали право да
притежават земя
г) жените на богатите елини

15. Разпознайте представените паметници.
Попълнете посочените данни. Използвайте ги
като опори, за да направите писмено описание
на едно от двете изображения по ваш избор.

11. Александър Велики успял да създаде световна империя. На изток той достигнал до:
а)
б)
в)
г)

река Граник
река Нил
река Инд
река Тигър

12. Как се нарича
тежковъоръженият
пехотинец в Древна
Елада?
...............
................
....
13. Използвайте изображението от зад.12, за
да опишете облеклото и въоръжението на гръцкия войник. Използвайте опорните думи: хитон,
ризница, сандали, наколенници, щит, шлем, двуметрово копие, къс меч
................
..................
...............
14. Разгледайте
внимателно картата.
Нанесете в бялото
кръгче цифровия код
на следните обекти на
културното наследство: 1. Мавзолеят в
Халикарнас; 2. Висящите градини на Семирамида; 3. Храмът на
Артемида в Ефес.
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1. Кой е представе
ният паметник?
...............
................
2. Къде се намира?
...............
................
3. Кога е построен/
създаден?
.................
..................
..................
...................

4. Какво е неговото предназначение?
...................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................

ОТГОВОРИ
Първа група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

б

в а/3
б/4
в/1
г/2

а

б

в

б

б

а

а

а

хоплит

13

14

15

1. Големите пирамиди в Гиза;
2. Родоският колос;
3. Статуята на Зевс
в Олимпия

а) Статуята на Атина
Палада
б) Фарът в Александрия Египетска

ОТГОВОРИ
Втора група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

в

г

а/4
б/3
в/2
г/1

б

в

вярно

в

г

г

б

12

в

13

14

15

1. Мавзолей в
Халикарнас; 2.
Висящите градини
на Семирамида; 3.
Храм на Артемида
в Ефес

хоплит

а) Партенонът в Атина
б) Паметникът на цар
Леонид

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – Древна Елада
Задача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Точки

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

6

13 (8+5
за свързването на
данните в
текст)

Точки

Под
22

22 –
25

26 –
29

30 –
33

34 –
36

37 –
39

40 –
42

43 –
45

Оценка Слаб
2.00

Среден
3.00

Добър
3.50

Добър
4.00

Мн.
добър
4.50

Мн.
добър
5.00

Отли- Отличен
чен
5.50 6.00
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РАЗДЕЛ ДРЕВЕН РИМ
ПЪРВА ГРУПА
1. В кое от посочените събития са участвали
Ромул и Рем?
а) създаването на първите гръцки колонии на
Апенинския полуостров
б) основаването на град Рим
в) началото на гражданските войни в Рим
г) най-голямото робско въстание в Рим
2. Коя е първата форма на държавна уредба
на Древен Рим?
а) република		
в) принципат
б) полис		
г) монархия
3. Свържете понятието с неговото определение.
а) принципат

1. тържествено шествие в Рим след
военна победа, с което Сенатът награждавал военачалника

б) цирк

2. покорените жители на завладените от
Рим селища или чужденците, живеещи в
столицата

в) плебеи

3. държавно управление, при което били
запазени републиканските магистратури,
но цялата власт била в ръцете на един
сенатор (принцепс)

г) триумф

4. съоръжение за надбягвания с колесници и други състезания

4. Кой римски град на територията на днешна
България е наречен „град на победата при Дунав“?
а) Никополис ад Иструм		 в) Нове
б) Никополис ад Нестум		 г) Дуросторум

А

112

5. Кое понятие е пропуснато в следващия
текст?
Всяка година Народното събрание избирало двама . . . . . . . . . . . . . . . Те притежавали военната
и изпълнителната власт.
а) консули		
в) диктатори
б) народни трибуни
г) едили
6. Свържете името на личността и събитието.
Личност

Събитие

а) Октавиан Август

1. въвел нов календар, наречен
юлиански

б) Ханибал

2. управлявал като пръв сред равните му сенатори

в) Марк Антоний

3. разгромил римската войска при
Кана

г) Гай Юлий Цезар

4. участвал в битката при нос
Акций с египетската владетелка
Клеопатра

7. Определете вярно или грешно е всяко от
следните твърдения.
а) Патриции в Рим били наричани покорените
жители на съседните селища, които доброволно
се преселвали в Рим.
ВЯРНО/ГРЕШНО
б) Римляните наричали Диагоналния път „на
шия военен път“, защото той свързвал Централна
Европа с Балканския полуостров, който те завою
вали през I – II век.
ВЯРНО/ГРЕШНО
8. Кой културен паметник се намира в Плов
див 1 и кой – в Рим 2 . Запишете цифрата в
полето до съответната буква.

Б

9. Свържете понятията амфитеатър 1 и театър 2 със сградите от зад. 8.
Запишете буквите, с които те са означени, до
цифрите.
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . .

15. На кое изображение е представен римски гражданин?

10. Кой от изброените богове НЕ е свързан с
римската религия?
а) Йехова
б) Минерва
в) Юпитер
г) Юнона
11. Защо римската власт преследвала християните?
а) те произхождали от бедното население
б) те се събирали и молели на форума
в) отказвали да принасят жертви на римските
богове
г) отказвали да наблюдават гладиаторските
битки

а)

б)

12. Обозначете със съответната цифра в полето на картата местоположението на 1 Западната Римска империя и на 2 Източната Римска
империя.

г)

в)

ВТОРА ГРУПА
13. Кога Римската империя се разделя на
Източна и Западна?
а) през 313 г.
б) през 330 г.
в) през 395 г.
г) през 476 г.

1. Капитолийската вълчица е символ на Рим,
който е свързан с легендата за:
а) заселването на троянския герой Еней на Апе
нинския полуостров
б) основаването на града
в) началото на Римската република
г) заселването на етруските в Централна Италия

14. Опишете организацията на властта в
Римската империя. Използвайте следните ключови думи: император, Сенат, магистрати, римски граждани, закони, централна администрация,
посочва, предлага, избират, приемат, контролира

2. Коя от посочените форми на държавна
уредба е римско наследство в съвременния свят?
а) полис
б) монархия
в) република
г) империя
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3. Свържете понятието с неговото определение.
а) република

1. обществените бани в Древен
Рим

б) патрон

2. римски боец, който се сражава,
за да развлича хората на специални арени

в) терми

3. богат римлянин, покровител и
настойник на освободени роби и
клиенти

г) гладиатор

4. форма на управление в Древен
Рим, при която властта принадлежи на избрани за определен срок
органи на властта

7. Определете вярно или грешно е всяко от
следните твърдения.
а) Основаният от император Траян римски град
Никополис ад Иструм е наречен „град на победата
при Дунав“, защото бил построен в чест на побе
дата му над даките.
ВЯРНО/ГРЕШНО
б) Магистратите в Рим участвали в управление
то на държавата, без да получават заплащане за
труда си.
ВЯРНО/ГРЕШНО
8. Определете кое от съоръженията е триумфална арка 1 и кое акведукт 2 . Запишете циф
рата в полето до съответната буква.

4. Кои от римските провинции на Балканите
днес са на българска територия?
а) Дакия и Далмация
б) Далмация и Илирик
в) Мизия и Тракия
г) Мизия и Дакия
5. Кое понятие е пропуснато в следващия
текст?
При извънредни обстоятелства с решение на
Сената консулите назначавали . . . . . . . . . . . . . .
за срок от 6 месеца. През това време той разполагал с цялата власт в държавата.
а) император
б) диктатор
в) народен трибун
г) цензор

А

6. Свържете името на личността и събитието.
Личност

Събитие

а) император Константин
Велики

1. победител на галите,
превзел Рим с армията си

б) Октавиан Август

2. водач на най-голямото
робско въстание

в) Спартак

3. поставил началото на
управление, известно като
принципат

г) Гай Юлий Цезар

4. признал християнството
за равноправна религия

Б
9. Кое от двете съоръжения, представени на
изображенията в зад. 8, е издигнато от император Константин на форума в Рим през 313 г.?
Оградете буквата с кръгче.
а)				 б)
10. Кой от изброените богове е свързан с
римската религия?
а) Йехова		 в) Юпитер
б) Мардук		 г) Афродита
11. Как били организирани първите християни?
а) в градове		 в) в квартали
б) в общини		 г) в провинции
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15. На кое изображение е
представен римски гражданин?

12. Обозначете със съответната цифра в полето на картата местоположението на 1 Западната Римска империя и на 2 Източната Римска
империя.

а)

б)

13. Кой император премества столицата на
Римската империя в Константинопол?
а) Октавиан Август		 в) Константин Велики
б) Тиберий		 г) Траян
14. Опишете организацията на властта в
Римската империя. Използвайте следните ключови думи: император, Сенат, магистрати, римски граждани, закони, централна администрация,
посочва, предлага, избират, приемат, контролира
ОТГОВОРИ
Първа група
1

2

б

г

в)

3
а/3, б/4,
в/2, г/1

4

5

а

а

6

г)

7

а/2, б/3,
в/4, г/1

8

9

10

11

а/1
б/2

1. б
2. а

а

в

8

9

10

11

а/2
б/1

б

в

б

а) грешно
б) вярно

12

13

1. Западна
2. Източна

14

в

15
б

ОТГОВОРИ
Втора група
1

2

б

в

3
а/4, б/3,
в/1, г/2

4

5

6

в

б

а/4, б/3,
в/2, г/1

7
а) вярно
б) вярно

12

13

1. Западна
2. Източна

14

в

15
б

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – Древен Рим
Задача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Точки

1

1

8

1

1

8

2

2

2

1

1

4

1

10

2

Точки

Под
22

22 –
25

26 –
29

30 –
33

34 –
36

37 –
39

40 –
42

43 –
45

Оценка Слаб
2.00

Среден
3.00

Добър
3.50

Добър
4.00

Мн.
добър
4.50

Мн. Отли- Отличен
добър чен
5.00 5.50 6.00
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ЗА ПРОВЕРКА
НА ИЗХОДНОТО РАВНИЩЕ
ПЪРВА ГРУПА

Разгледайте внимателно изображенията
и изпълнете задачи 5
и 6.

1. Кой е най-дългият период в човешката история?
а) старокаменната епоха
б) новокаменната епоха
в) бронзовата епоха
г) античната епоха
2. Според учените, най-ранните европейски
цивилизации били:
а) египетската и шумерската
б) критската и микенската
в) тракийската и асирийската
г) вавилонската и египетската
3. Поставете в съответствие понятията и техните определения.
а) демокрация

1. форма на държавно
управление, при която
върховната власт принадлежи на един човек и се
предава по наследство

б) митология

2. наука, която се занимава с общите въпроси за
човека и света

в) монархия

3. форма на държавно
управление в Древна Елада, при която гражданите
участват пряко в управлението на града

г) философия

4. разкази и легенди,
посветени на боговете и
героите

4. Попълнете празните места в изреченията.
Изберете най-подходящите от следните термини: асирийците, Египет, римляните, неподчинение,
спартанците, Елада, Рим, владетелят, администрация, религията.
а) В своето управление на покорените народи
. . . . . . . . . . . . . . . . . използвали насилие, много
убийства и заточения. При проява на . . . . . . . . .
. . . . . . . . местният елит бил изселван, а . . . . . .
. . . . . . . . . . . бил заменян с нов.
б) В отношението си към покорените народи . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . се опирал на съюза.
Всеки народ запазвал предишната си . . . . . . . . .
. . . . . . . ., владетеля и . . . . . . . . . . . . . . . . . си.
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А

Б

5. Запишете названието на двата предмета
от изображенията и обяснете предназначението
им.
Понятие А : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предназначение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Понятие Б : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предназначение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Определете историческата епоха, през
която човекът започва да използва тези оръдия
на труда.
а) старокаменна епоха
б) новокаменна епоха
в) меднокаменна епоха
г) бронзова епоха
7. Запишете името на владетеля, представен
на изображението, на който принадлежат думите: „Аз покорих цялата земя, а ти, о, Зевсе, можеш
да запазиш Олимп.“

..................
.................
8. Запишете в коя област на съвременното
знание се използват посочените изрази:
а) закон на Архимед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б) Хипократова клетва . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Представете културния паметник, като
попълните необходимите данни.
а) С историята на
коя цивилизация е
свързан този паметник?
.................
.................
.................
б) Къде се намира?
..................................
в) Кога е създаден?
..................................
г) За какво е предназначен?
..................................
10. С кое от изброените събития
свързвате личността,
представена на изображението?
а) началото на
Великата гръцка коло
низация
б) реформите на
Клистен
в) тиранията на
Пизистрат
г) Златния век на
Атина

11. С коя от изброените личности НЕ е могъл
да се срещне древногръцкият политик, представен на изображението в задача 10, живял в периода ок. 495 – 429 пр. н.е?
а) цар Леонид
б) Клеопатра
в) Херодот
г) Ксеркс II
12. Запишете в 2 групи имената на личностите, като определите кои от тях са живели ПРЕДИ
и кои СЛЕД управлението на гръцкия политик,
представен в задача 11.
Одисей, Клеопатра, цар Минос, Ликург, Александър Македонски, Драконт
ПРЕДИ
СЛЕД
..............
...............
..............
...............
..............
...............
13. Опишете (по избор) един от паметниците
на световното културно наследство, който ви е
впечатлил най-силно.
Използвайте като опори следните въпроси:
Къде се намира паметникът? Кога е построен?
От кого е построен? Как е построен? Какво е
съвременното му състояние?
14. Разгледайте картата. Нанесете в белите
кръгчета: 1. морето, което римляните наричали
„нашето море“; 2. Атина; 3. Спарта; 4. провинция
Дакия.
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15. Запишете на коя цивилизация принадлежат представените културни паметници?
а). . . . . . . . . . . . . .
б). . . . . . . . . . . . . . . . в). . . . . . . . . . . . . . . .

ВТОРА ГРУПА
1. Срещу буквите запишете цифрите, с които
са отбелязани големите периоди от човешката
история, така че да ги подредите в хронологична
редица: 1. Средновековие, 2. Праистория, 3. Ново
време, 4. Античност.
а) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
в) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
г) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Цивилизациите край големите реки в Месопотамия възникнали:
а) едновременно с египетската
б) едновременно с критско-микенската
в) след създаването на египетската цивилиза
ция
г) по време на създаването на Царството на
евреите

а) През 587 г. пр.Хр. царят на Вавилон Навухо
доносор превзел еврейския град . . . . . . . . . . . . .
. . . . и разрушил храма на . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ковчегът на . . . . . . . . . . . . . . . . ., който съдържал
Десетте Божи заповеди, изчезнал безследно.
б) След завладяването на . . . . . . . . . . . . . . .
. . . през 539 – 538 г. пр.Хр. владетелят на . . . . . .
Кир II разрешил на . . . . . . . . . . . . . . . . . да се
завърнат по родните си места и да възстановят
разрушените свети места.
Разгледайте внимателно изображението и изпълнете задачи 5 и 6.
5. Запишете термина, който най-точно описва
сградата на изображението, и обяснете предназначението є.
Понятие: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предназначение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Поставете в съответствие понятията и техните определения.
а) олигархия

1. подреждане на събитията по реда,
по който са се случили

б) религия

2. форма на управление, при която
властта е в ръцете на малка група
богати и знатни хора

в) хронология

3. централният площад в гръцкия полис

г) агора

4. вяра в свръхестествени и божествени сили

4. Попълнете празните места в изреченията.
Изберете най-подходящите от следните термини: асирийците, евреите, Вавилон, Соломон, Давид, Йерусалим, Персия, владетелят, Завета.
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6. Определете хронологически времето на
появата на този тип сгради в Римската империя.
а) царски период
в) принципат
б) република
г) късна империя

7. Запишете името
на владетеля, представен на изображението,
на който принадлежат
думите: „Аз покорих цялата земя, а ти, о, Зевсе, можеш да запазиш
Олимп.“
..................................
8. Запишете в коя област на съвременното
знание се използват посочените изрази:
а) Питагорова теорема . . . . . . . . . . . . . . . . .
б) Архимедова лапа . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Представете културния паметник като попълните необходимите данни.

а) С историята на коя цивилизация е свързан
този паметник?
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
б) Къде се намира?
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
в) Кога е създаден?
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
г) За какво е предназначен?
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

10. С кое от изброените
събития е свързана личността, представена на
изображението?
а) Гръкоперсийските войни
б) строителството на Пар
тенона
в) Великата гръцка коло
низация
г) битката при Гавгамела
11. С коя от изброените личности НЕ е могъл
да се срещне древногръцкият политик, представен на изображението, живял в периода ок. 495
– 429 пр. н.е?
а) цар Леонид
в) Херодот
б) Клеопатра
г) Ксеркс II
12. Запишете в 2 групи имената на личностите, като определите кои от тях са живели ПРЕДИ
и кои СЛЕД управлението на гръцкия политик,
представен в задача 11.
Ахил, хубавата Елена, Солон, Филип Македонски,
Омир, Аристотел
ПРЕДИ
СЛЕД
................ .................
................ .................
................ .................
13. Опишете (по избор) един от паметниците
на световното културно наследство, който ви е
впечатлил най-силно.
Използвайте като опори следните въпроси:
Къде се намира паметникът? Кога е построен?
От кого е построен? Как е построен? Какво е
съвременното му състояние?

14. Разгледайте
внимателно картата.
Нанесете в бялото
кръгче цифровия код
на следните обекти на
културното наследство:
1. столицата на
Римската империя;
2. Картаген –
най-големият противник на Рим;
3. столицата на Източната Римска империя – Константинопол;
4. римският град
Помпей.
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15. Запишете на коя цивилизация принадлежат представените културни паметници?
а). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
в). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

а)

б)

ОТГОВОРИ
Първа група
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

в)

ОТГОВОРИ
Втора група
1
2
3
4

а
б
а/3; б/4; в/1; г/2
а) асирийците, неподчинение, владетелят;
б) Египет, администрация, религията
а. хромел – ръчна мелница; б. тъкачен стан
б
Александър Велики
а) физика; б) медицина
Фарът в Александрия
г
б
1. Одисей, цар Минос, Ликург, Драконт;
2. Александър Македонски, Клеопатра

а/2; б/4; в/1; г/3
а
а/2; б/4; в/1; г/3
а) Йерусалим, Соломон, Завета;
б) Вавилон, Персия, евреите
християнски храм – базилика
г
Александър Велики
а) математика; б) физика
Големите пирамиди в Гиза
б
б
1. Ахил, хубавата Елена, Омир, Солон;
2. Филип Македонски, Аристотел

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1. Средиземно море; 2. Атина; 3. Спарта; 4. Дакия
а) Египет; б) Елада; в) Рим

1. Рим; 2. Картаген; 3. Константинопол; 4. Помпей.
а) Месопотамия; б) Елада; в) Тракия

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – изходно равнище
Задача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Точки

1

1

8

6

4

2

2

4

7

2

2

6

10

4

6

35 –
40
Среден
3.00

41 –
46
Добър
3.50

47 –
52
Добър
4.00

53 –
58
Мн.
добър
4.50

59 –
64
Мн.
добър
5.00

Точки

Под
35
Оценка Слаб
2.00
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65 – 70 –
70
75
Отли- Отличен
чен
5.50 6.00
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Последният легион (2007, реж. Дъг
Лефлър)
Римски загадки (2007, реж. Пол
Маркус и др., сериал)
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ ОТ УЧЕБНИКА

Проверете наученото от IV клас
1

2

3

4

5

6

б

а

в

а

б а–3
а б–1
в в–2

7

8

б

а3
б2
в1

9

10

11

12

б а – 20 април 1876 г.
б – 3 март 1878 г.
в – 6 септември 1885 г.

Проверете наученото за Праисторията

Palazzo Altemps
Rome, Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo
Rome, Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano
Rome, Vatican Museums
Rome, Villa Giulia
Saalburg Museum
Sabratha, Roman Museum
Saint-Romain-en-Gal, Musée galloromain
Selçuk, Museum of Ephesus
Sofia, National Archaeological
Museum
Sofia, National History Museum
Sozopol, Archaeological Museum
Sparta, Archaeological Museum
St-Germain-en-Laye, Musée des
Antiquités nationales
St. Petersburg, Hermitage
Stara Zagora, Regional Museum of
History
Susa, Archaeological Museum
Syracuse, Museo archeologico
regionale Paolo Orsi
Tehran, National Museum
Tripoli, National Museum
Varna, Museum of Archaeology
Veliko Tarnovo, Archaeological
Museum
Venice, Museo archeologico
nazionale
Vienna, Ephesos Museum
Vratsa, Regional Museum of History
Weissenburg, Römermuseum
Yassihüyük, Museum of Gordium

1

2

3

4

5

6

7

8

9

в

в
а
г
б

а
б
г
в

а–4
б–2
в–1
г–3

б

а – Да
б – Да
в – Да
г – Не

а

б

а

10

Проверете наученото за Древния Изток
1

2

б

б
в
г
а

3
а–3
б–4
в–1
г–2

4

5

6

7

8

9

а–3
б–4
в–1
г–2

б

Не

г

б

в

10
Тива – 2
Йерусалим – 1
Вавилон – 3

Проверете наученото за Древна Елада
1

2

б

б
в
г
а

3
а–3
б–4
в–1
г–2

4

5

6

7

8

9

10

а–3
б–4
в–1
г–2

б

Не

г

б

в

Тива – 2
Йерусалим – 1
Вавилон – 3

7

8

9

10

г

в

а

Проверете наученото за Древния Рим
1

2

3

в

Не

в
а
б
г

4
а–4
б–3
в–2
г–1

5
г

6
а–3
б–4
в–1
г–2

Проверете наученото в V клас
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б в в б а б в а б

г

11
а–3
б–1
в–4
г–2

12

13

14

15

16 17*

а – грешно А. а
б – вярно Б. а
в – грешно
г – грешно

а

б

а

а
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