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Увод
Учебният комплект по човекът и природата за шести
клас включва:
•
•
•
•

учебник;
електронен вариант на учебника;
книга за учителя;
учебна тетрадка.

Учебното съдържание е определено от държавния
образователен стандарт за общообразователна подготовка и от учебната програма по човекът и природата за
шести клас. При неговото разработване в учебния
комплект стремежът е насочен към:
• Редуциране на обема на информационното ядро до
един разумен минимум, достъпен за всички ученици
• Проста и ясна структура на изложението
• Прецизност при въвеждане на новите понятия –
достъпно и опростено, като се спазва научната коректност
• Ограничаване на репродуктивното знание
• Ориентация за разбиране и осмисляне на знанието
• Стимулиране на творческата активност на ученика
• Отчитане на възрастовите особености на ученика
• Използване на житейския опит на ученика
• Формиране на готовност на ученика за социализация в съвременното общество
• Внимателен подбор на илюстративния материал с
отчитане както на информационното му значение,
така и на неговото емоционално, естетическо и възпитателно въздействие върху ученика
• Осигуряване на възможност за самостоятелна работа на ученика с учебника и с учебната тетрадка

Учебник
Учебното съдържание, в съответствие с учебната
програма, е разделено на четири части:
I. Физични явления
II. Вещества и техните свойства
III. Структура и жизнени процеси на организмите
IV. Единство на природата
В учебника са разработени 49 урока за нови знания, 8 лабораторни работи, 7 обобщителни урока, 7
урока за проекти и дискусии, 1 урок за начален преговор, 2 урока за решаване на задачи, 5 теста. По
този начин само 57% от учебното време (от 85 часа)
са предвидени за уроците за нови знания. Това дава
възможност да се засили практическата подготовка
на учениците. Предложени са достатъчен брой лабораторни упражнения и нов тип уроци. Те ще под-
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помогнат учениците при работата им по проекти и
дискусии, за усвояване на умения за наблюдение на
природни обекти и за извличане на информация от
различни източници и обработка на експериментални данни.
Всички уроци за нови знания са разположени на
един разтвор (две страници). Това улеснява работата
с учебника. Урокът започва с въвеждащ текст, който
припомня най-важното по темата, изучавано в 4. или
5. клас. Често този текст съдържа примери и въпроси, поставящи учениците в проблемна ситуация, която стимулира познавателния им интерес към темата.
В някои от тези текстове в синтезиран вид са представени основни нови понятия и изводи, които след
това се разработват и аргументират в хода на урока.
Основният текст е разделен на отделни смислови
единици – точки от учебното съдържание. Всяка от
тях има заглавие, насочващо към ключовите идеи и
знания, представени в нея.
Най-важното, което учениците предстои да научат във всеки урок за нови знания, е обобщено в
рубриката Ще научите, че:
Рубриката Въпроси и задачи е обособена в колона
на втората страница на всеки урок. В нея са включени
въпроси и учебно-познавателни задачи върху учебното съдържание, практически задачи, експериментални задачи и задачи за самостоятелно проучване. Различните видове задачи са маркирани с цветен код. Те
изискват извършване на дейности като дефиниране,
обясняване, сравняване, групиране по един или повече признака, наблюдаване, практическа работа, проучване в интернет, решаване на проблемни ситуации,
обобщаване. Експерименталните задачи се изпълняват с материали, които ученикът използва в бита си.
В рубриката Речник са дадени кратки, адаптирани
към възрастта на учениците определения на важни нови
понятия и са пояснени използвани непознати думи.
Рубриката Научете повече съдържа допълнителен материал, който по естествен начин обогатява
учебното съдържание, съобщава някои интересни
факти и научни резултати, стимулира самостоятелната работа на ученика.
В рубриката За любопитните авторите предлагат
впечатляващи факти, свързани само с някои теми от
учебното съдържание.
Лабораторните работи дават възможност за развиване на практическите умения и сръчности на учениците. Те сами определят плътност на веществата,
свързват електрически вериги, извършват химични
експерименти свързани с получаване на вещества и
изследване на свойствата им, изследват движение на

веществата и дразнимост.
Чрез обобщителните уроци се затвърдява изученото, акцентира се върху най-важното от учебното съдържание и се проследяват важни логически връзки
между отделните му елементи. Последната четвърта
част от учебника в съответствие с учебната програма
е разработена в два обобщителни урока и един урок за
проекти и дискусия, където в синтезиран вид учениците показват единството на природата и мястото на
човека в нея.
При решаване на тестовите задачи, както и тези
от рубриките Въпроси и задачи и Проверете какво
сте научили, е необходимо учителят непрекъснато
да напомня на учениците, че не бива да пишат в
учебника.
Илюстративният материал има познавателен характер и е неделима част от учебното съдържание,
като го допълва и доизяснява. Рисунките до заглавията
на уроците предизвикват положителни емоции у учениците. Те представят ситуации, свързани с изучаваната тема, по един необичаен, изпълнен с хумор начин.

Книга за учителя
Човекът и природата е интегриран учебен предмет,
включващ знания от различни дялове на природните науки. Учителят, който го преподава, може да има
различна специалност. За да се подпомогнат учителите в дяловете, които са извън пряката им специалност,
в книгата за учителя са включени методически разработки на уроците за нови знания. В тях се дава допълнителна информация по отделни въпроси от учебното
съдържание. Част от нея е предназначена само за учителя и му помага да придобие един по-широк поглед
върху изучаваната тема. Друга част от допълнителната информация учителят може по своя преценка да
използва при провеждане на урока, като отчете подготовката и мотивацията на своите ученици.
Дадени са препоръки и указания за провеждане
на учебния процес и са очертани важни моменти от
учебното съдържание, върху които трябва да се поставят акцентите при преподаването на урока. Към
отделни задачи от учебника (предимно такива, изискващи самостоятелно проучване от учениците) са
дадени решения или полезна информация, която да
се използва от учителя. Посочени са допълнителни
теми (с указания), по които учениците могат да подготвят, дискутират и защитават проекти.
В книгата са включени пет двойки примерни
тестове за проверка: входно равнище, след всяка от
първите три части на учебното съдържание, изходно
равнище. Те могат да се използват направо от учителя или да послужат за модели, по които той да разработи собствени тестове.

В края на книгата за учителя са приложени примерно годишно разпределение и учебната програма.

Учебна тетрадка
Учебната тетрадка е пълноцветна, което дава възможност илюстративният материал да се използва
по-пълноценно. Задачите са тясно свързани с изучаваното учебно съдържание. Те спомагат за неговото
по-задълбочено разбиране, за затвърдяване на знанията и за тяхното практическо приложение. Част
от задачите са експериментални. Пригодени са за
самостоятелно изпълнение от учениците в домашни условия с подръчни материали. Придружени са
с подробни инструкции. Отделни задачи съдържат
в подходяща форма допълнителен учебен материал,
чрез който се разширяват знанията. Този тип задачи
развиват и умението на ученика да работи с текстове:
той прочита кратък текст, извлича необходимата информация от него и отговаря на въпроси или попълва
пропуснати думи в изречения. Много от задачите съдържат елемент на игра – решаване на кръстословица, отгатване на загадки и други. Тетрадката съдържа
и тестове за самоподготовка на ученика.

Електронен вариант на учебника
В електронния вариант на учебника се съдържат
всички уроци и илюстрации от книжното тяло на
учебника по човекът и природата за 6. клас, разработени като електронен продукт.
Вградени са следните ресурси:
• занимателни и любопитни текстове и факти, свързани с конкретно учебно съдържание;
• видеофайлове и анимирани графични схеми и таблици, онагледяващи изучаването на определени
процеси и явления;
• мултимедийни разработки с различни видове интерактивни задачи и упражнения;
• галерии със снимки, придружени с обяснителни
дикторски текстове;
• видеофайлове с демонстрации на лабораторни
опити;
• различни по формат тестови задачи за проверка и
оценка на знанията и уменията на учениците;
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Общи методически насоки за обучението
по човекът и природата в шести клас
Учебно-познавателният процес е дидактическа сис
тема, чиито компоненти са: цели на обучението,
учебно съдържание, методи на обучение, форми
на обучение и средства за обучение. Между тях съществуват взаимни връзки. При прилагането и усъвършенстването на системата следва да се обръща
внимание на всеки компонент от нейната структура.
I. Цели на обучението и учебно съдържание
Целите на обучението могат да се разделят на общи
образователни цели и конкретни цели на обучението
по учебния предмет.
Общите образователни цели, които се постигат с
интегрирания учебен предмет човекът и природата, са:
1. Развитие на учебната мотивация:
• стимулиране на любознателността и нарастващия
интерес у децата към процесите в живата и неживата природа като мотив за учене;
• учениците да постигнат емоционална удовлетвореност от придобитите научни знания и от възможностите, които те разкриват за обясняване на явления от всекидневния живот;
• постепенно да се развива потребността от нови
знания за природата като мотив за учене.
2. Развитие на знанията:
• чрез използване на различни източници на информация учениците да се запознаят с основни факти,
процеси и явления в природата;
• да описват тела, вещества, организми и процеси, като
постепенно овладяват научната терминология;
• да дават примери за различни обекти в природата,
за тяхното взаимодействие, изменение и развитие,
за практическото приложение на научните постижения.
3. Развитие на уменията:
• чрез наблюдаване на обекти, процеси и явления
учениците да извличат информация за тях;
• да сравняват тела, вещества и организми по определено тяхно свойство, отношение или вид процес;
• да придобият практически умения за работа с материали и прости уреди и да измерват някои величини;
• да извършват елементарни опити за проверка (на
качествено равнище) на научни закономерности и
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да изследват опитно определени свойства на обектите;
• да извличат информация от таблици, схеми, графики, чертежи, диаграми и др.
4. Повишаване равнището на компетентностите:
• учениците да изграждат умение за класифициране
на тела, вещества и явления по определен признак,
да определят принадлежност на органи към дадена
система (кръвоносна, нервна, опорно-двигателна,
полова);
• да обобщават и систематизират съществени признаци, като самостоятелно достигат до някои от понятията, предвидени в учебната програма;
• да правят предположения и да ги проверяват
опитно;
• да разкриват според възрастовите си възможности
вътрешни връзки между процесите в природата и
да достигат до обобщения за единството на материалния свят.
5. Формиране на ценностни ориентации:
• ориентация към по-високи лични постижения в
усвояването на знания за природата, съчетана с
доброжелателност към съучениците и готовност
за помощ и за споделяне на придобитите знания и
умения;
• ориентация към саморазвитие и стремеж към системна самоподготовка вкъщи, решаване на логически и експериментални задачи, извършване на домашни опити и наблюдения;
• ориентация към опазване на собственото здраве –
учениците да разбират рисковете при работа с вещества, уреди и организми и да спазват правила за
безопасност;
• ориентация към изграждане на екологична култура
и стремеж към практическо опазване на околната
среда.
Реализацията на целите на обучението по човекът
и природата в шести клас допринася за придобиването на ключови компетентности:
• Основни компетентности в областта на природните
науки, математиката и технологиите
• Компетентности в областта на българския език
• Дигитална компетентност
• Умения за учене

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

но-познавателния процес: репродуктивни, евристични и изследователски.

II. Методи, форми и средства за обучение
Една от целите на книгата за учителя е да подпомогне
учителя при избора на методите, формите и средствата за обучение, чрез които той ще реализира най-успешно учебно-познавателната дейност по учебния
предмет човекът и природата.
Понятието метод на обучение включва следните
съществени признаци:

Словесните, нагледните и практическите методи
са свързани помежду си и в повечето случаи се прилагат в различни съчетания. Чрез съчетаване на методите се постига свързване на сетивното възприятие
на учениците с тяхното практическо и теоретично
мислене, изграждат се навици за практическа дейност и самостоятелна работа, формират се обществено ценни мотиви за учене.
Докато разказът е монологично изложение на
определено учебно съдържание, беседата е диалогична форма за възприемане и усвояване на учебното
съдържание. Чрез уводната беседа се актуализират
вече усвоени или житейски знания на учениците. Обобщаващата беседа се прилага в уроците за затвърдяване и систематизиране на знанията по определена
тема от учебното съдържание. Чрез беседата, която
се провежда при обясняване на нови знания, се активизира и използва личният опит на учениците.
Учебното съдържание по човекът и природата
предоставя възможности за широко приложение на
нагледните методи. Демонстрирането на разнообразни нагледни средства е съпроводено от подробните словесни обяснения на учителя. Учителят е този,
който чрез указания и обяснения ръководи наблюдението, разкрива зависимостите и трайните връзки в
наблюдаваните обекти или явления, систематизира и
обобщава знанията на учениците. При наблюдението
трябва да се спазват следните изисквания:

• своеобразно единство между цел и учебно съдържание;
• целенасочени, съзнателни и регулирани действия
на учителя и на ученика, чрез които се реализира
учебният процес;
• критерии за характера на познавателната дейност
на учениците (репродуктивен, продуктивен или евристичен);
• средства за контрол и проверка на постиженията на
всеки ученик;
• средства за общуване между учителя и учениците.
Методите за организиране и реализиране на
учебно-познавателната дейност се класифицират по
различни показатели:
• според източника за съобщаване и възприемане на
учебна информация: словесни, нагледни и практически (вж. схемата);
• според логическия път, по който учениците стигат до
съответни знания: индуктивни и дедуктивни, аналитични, синтетични и аналитико-синтетични;
• според задачите (дидактическите цели) на учеб-

• да се осигури възможност нагледните средства да
бъдат добре наблюдавани от всички ученици;

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

СЛОВЕСНИ

НАГЛЕДНИ

Беседа

Разказ

обобщаваща
(затвърдяваща)

уводна
при обясняване на
нови знания

Художествени
и технически
илюстрации,
онагледяващи
словесни модели

ПРАКТИЧЕСКИ

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

Наблюдения

Опити

Упражнения

по образец

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

зена с възрастовите особености на учениците.
3. Преди започване на играта учениците да се
запознаят с дидактическите материали и да получат
точни и ясни формулировки на игровото съдържание
и правила на играта.
4. Дидактическата задача, съдържанието, игровите действия и правилата на играта да се усложняват
постепенно.
5. Чрез правилата да се регламентират отношенията между учениците, да се изявят уменията им
за контрол и самоконтрол, да се създават условия за
разгръщане на творческите им способности.
6. Играта винаги да завършва с оценка на резултатите от игровата дейност.

Енигматичните материали – кръстословици,
игрословици и други, предоставят разнообразни възможности за участие на много ученици в една забавна и същевременно полезна дейност – своеобразна
„гимнастика на ума“.
С използването на подобни материали в учебния
процес се допринася за развитие на комбинативните
способности на мисленето у учениците, които се поставят в определено интелектуално затруднение, и се
събужда познавателният им интерес. Едновременно
с това се създават условия за участие на учениците
в игри със състезателен характер; за самопроверка и
самоконтрол на знанията; за прилагане на придобитите знания в конкретна житейска ситуация и др.

Материална база за обучението по човекът и природата в 6. клас
1.Химикали
Натриева основа – разтвор
Солна киселина – разредена
Калциев карбонат (мрамор)
Магнезий – лента
Калциев дихидроксид
Меден сулфат

Червен фосфор
Натриев хидрогенкарбонат
Натрий
Калиев перманганат
Водороден прекис
Цинк (на зърна)

Железни стружки
Амоняк – разтвор

2. Съдове, пособия и принадлежности
Епруветки
Спиртна лампа
Хаванче с пестик
Ваничка
Щипка за тигли
Цилиндър
Стъклена плочка
Чаши

Колба – ерленмайерова
Каучукова запушалка
Шпатула
Нож
Стъргало
Стъклени пръчки
Пипети
Статив с щипка и муфа

Пинцета
Статив с епруветки
Епруветка със запушалка и газоотводна тръбичка
Лъжичка (метална, пластмасова)
Мензура
Покривни и предметни стъкла
Скалпели

Магнитни материали
Теглилки
Трупчета
Топчета
Линийки
Колички
Секундомери
Лупи
Микроскопи
Термометър
Лимон
Черупки от яйца

Картоф
Пясък
Захар на прах
Кибрит
Стоманена вълна (полир)
Дървена треска
Дървен въглен
Памук

3. Уреди и материали
Аптекарска везна
Силомери
Макари
Везни
Лостове
Батерии
Лампи
Прекъсвачи
Проводници
Изолатори
Постоянни магнити
Електромагнити
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Методически разработки и указания
към уроците за нови знания от учебника
Видове движения
Методически бележки
Механично движение. Механиката е дял от физиката, който изучава движението и взаимодействието на
телата. Под механично движение се разбира изменението с течение на времето на взаимното положение
на телата в пространството. Движението на телата се
разглежда спрямо определено тяло, което се приема
за неподвижно. Най-често за неподвижна приемаме
земната повърхност. Тя е отправното тяло, спрямо което разглеждаме движението на другите тела.
Движението и покоят са относителни – зависят от
избора на отправното тяло. Например пътниците са в
покой спрямо влака, но се движат заедно с него спрямо земната повърхност. За да се облекчи учебното съдържание, в 6. клас не се въвежда понятието отправно тяло, не се обсъжда и относителният характер на
движението. Всички движения на телата се разглеждат спрямо земната повърхност, която се приема за
неподвижна.

Провеждане на урока
Учителят трябва да използва като основа изученото в
4. клас за движението на телата. Учениците знаят, че
движенията са праволинейни и криволинейни. Могат
да посочват примери за движение по окръжност, за
въртене на твърдо тяло около ос (велосипедно колело,
вентилатор, пумпал) и за трептене (махало, струни).
Актуализирайте тези знания с подходящи насочващи
въпроси. (Използвайте зад. 1 от урока.)
Въведете понятието траектория. Използвайте
примерите от учебника, където траекторията е видима: следа зад самолет, следа от ски в снега. Трябва да
подчертаете обаче, че в общия случай траекторията
е мислена линия. Съвсем не е необходимо движещото
се тяло да оставя следа. Всяко движение се характеризира с траектория. Разделете движенията според вида
на траекторията на праволинейни и криволинейни.
Учениците да дадат примери за такива движения.
Въведете понятието път. Обърнете внимание, че
пътят се измерва по траекторията. При праволинейно движение в една посока той е равен на дължината
на отсечката, която свърза началното и крайното положение. Когато обаче движението е криволинейно,
за да определим пътя, трябва да измерим дължината
на кривата линия, свързваща началното и крайното
положение. Учениците да решат задачата Пътят на
мравката от с. 8 на учебната тетрадка.
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Можете да отбележите, че пътят и времето са физични величини, с помощта на които описваме количествено движението на телата. В този урок за първи път в учебния предмет човекът и природата се
използва буквено означение на физична величина.
Обърнете внимание, че пътят се означава с малката латинска буква s (главната буква S ще използваме
по-нататък за означаване на площ), а времето – с t.
Учениците трябва да разберат още в самото начало,
че когато записваме числената стойност на една величина, задължително трябва да отбележим и нейната
мерна единица. Например s = 5 m, t = 3 s e правилен
запис, докато s = 5 и t = 3 е неправилен запис, защото
не е отбелязана мерната единица.
Използвайте примерите от учебника, за да разделите движенията на равномерни и неравномерни. Методически е по-правилно това разделяне да се направи
преди въвеждането на понятието скорост. При равномерно движение за равни интервали от време се изминават равни пътища. При неравномерно движение
това условие не е изпълнено. Разгледайте двата примера от учебника за ускорително и закъснително движение на автомобил. Използвайте всекидневния опит на
децата, които многократно са наблюдавали подобни
движения. В 6. клас учениците няма да изучават физичната величина ускорение, която характеризира количествено неравномерните движения. Затова всички
разглеждания се правят на качествено равнище.
Примерите в учебника се отнасят за праволинейни
движения. Можете да допълните, че криволинейните
движения също могат да бъдат равномерни и неравномерни. Например върховете на стрелките на часовника извършват равномерно движение по окръжност.
Демонстрационен опит. Направете махало, като закачите на
дълъг конец (над един метър) тежест. Учениците да наблюдават движението на тежестта и да преценят (без да правят
измервания) какво е движението. Тежестта извършва ускорително движение, когато се приближава към равновесното
си положение (спуска се надолу), и закъснително, когато се
отдалечава от него (издига се нагоре).
Домашен опит. Движение на топка по наклонена равнина
(дъска, улей). Чрез наблюдение и измерване на времето, за
което топката изминава равни пътища, учениците стигат до
извода, че движението на топката надолу по наклонената
равнина е ускорително, нагоре – закъснително, а движението по хоризонтална равнина е равномерно (когато влиянието
на триенето може да се пренебрегне).

Скорост
Методически бележки
1. Средна скорост. Средната скорост на автомобили,
влакове, самолети и т. н. е важна характеристика на
тяхното движение, особено когато се интересуваме
колко време ще продължи пътуването. По определение средната скорост v е равна на пътя s, разделен на
времето t, за което той е изминат: v = s/t. Средната
скорост е скаларна величина, която може да има само
положителни стойности.
2. Моментна скорост. Моментната скорост v е вектор, насочен по допирателната към траекторията, по
посока на движението (фиг. 1).
v

v
v
v

Фиг. 1. Моментна скорост

Големината на моментната скорост е v = ∆s/Dt, където
∆s е пътят, изминат за много малкия (физически безкрайно малък) интервал от време Dt. С други думи,
моментната скорост е средна скорост, пресметната за
много малък интервал от време. Тя по-детайлно характеризира движението, защото от моментната скорост разбираме каква е бързината на движение във
всеки момент, докато средната скорост е характеристика на цялото движение (от началното до крайното
положение). Под скорост във физиката обикновено се
разбира моментната скорост. При равномерно движение скоростта (моментната скорост) е постоянна по
големина. При ускорително движение скоростта постепенно нараства, а при закъснително – намалява.
В шести клас съгласно учебната програма се
пресмята само скоростта при равномерно движение. Движения, които не са равномерни, опростено
се приемат за такива и скоростта също се пресмята по формулата v = s/t. Понятието средна скорост
при неравномерно движение в учебника е изведено
в допълнителния учебен материал. Това е важно допълнение, което ще подпомогне учениците по-пълно
да осмислят какво е скорост. Още повече че по математика те решават задачи със средна скорост още от
пети клас.

Провеждане на урока
Учителят трябва да направи междупредметна връзка
с математиката. По математика в 5. клас учениците
вече са решавали задачи от движение и са пресмятали скорост. Скоростта е първата физична величина,

изучавана по човекът и природата, която се въвежда
с математическа формула и се пресмята нейната числена стойност. Затова на нея са отделени два урока в
учебника: един урок за нови знания и един практически урок за решаване на задачи. Учителят трябва
да подходи с повишено внимание към темата, тъй
като с нея започва формирането на начални умения
за работа с формули и решаване на изчислителни задачи. Важните моменти в урока са:
● Разбиране на физическия смисъл на величината скорост като бързина на движение (път изминат за
единица време).
● Учениците да придобият умения да превръщат
мерните единици от km/h в m/s и обратно.
● Да пресмятат скорост при зададени път и време
на движение по формулата: v = s/t.
Решете в час примерите от урока. Обърнете внимание на това, че преди да се направят числените
пресмятания, трябва да се запише формулата, която
ще се използва.
При подготовката на урока се запознайте в детайли и с урока за решаване на задачи. Така ще можете
по-правилно да разпределите учебното време. В урока Скорост акцентът се поставя върху въвеждането
на понятието скорост при равномерно движение.
Учениците използват в най-прости случаи формулата v = s/t за пресмятане на скоростта. Пресмятането
на пътя (s = vt) и на времето за движение (t = s/v) е оставено за следващия урок. Тъй като повечето ученици все още нямат достатъчно умения да преобразуват
алгебрични изрази, триъгълникът на формулите от
с. 16 на учебника подпомага постепенното развиване
на тези умения и се отличава с голяма нагледност.
В урока за решаване на задачи обърнете специално внимание на Пример 1 на с. 16. Препоръчително е преди да започнат да решават дадена задача
учениците да записват накратко какво е известно от
условието (Дадено: ...) и какво те трябва сами да определят (Търси се: ...). Обръщайте внимание първо да
се записва формулата, по която ще се пресмята, след
това в нея да се заместят числените стойности на известните физични величини и накрая да се направят
пресмятанията. Винаги напомняйте, че след числената стойност задължително трябва да се постави
мерната единица на физичната величина.
Учебна тетрадка
В учебната тетрадка е дадена графична задача (графика
път-време при равномерно движение), която е подходяща
за домашна работа. Тя развива умението на учениците да
извличат информация от графики.
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Безопасност на движението по пътищата
Методически бележки

Провеждане на урока

1. Скорост. „Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с
релефа на местността, със състоянието на пътя и
на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за
безопасността на движението.“ (чл. 20 ал. 2, Закон
за движението по пътищата)
Скоростта е основен фактор за безопасността на
движението по пътищата. Статистиката показва, че
над 50% от тежките катастрофи се дължат на движение с несъобразена и превишена скорост. За да аргументирате по-убедително значението на скоростта,
можете да използвате следните данни:
Силата на удара в неподвижно препятствие е същата, както при удар в земята при падане от височина:
10 m – при скорост 50 km/h;
22 m – при скорост 75 km/h;
40 m – при скорост 100 km/h.
Когато автомобил удари пешеходец, вероятността
за смъртоносен изход, в зависимост от скоростта, е:
● при 30 km/h – опасността от смъртоносно нараняване е много малка;
● при 50 km/h – загиват близо 50% от блъснатите пешеходци;
● при 70 km/h – загиват почти 100% от блъснатите
пешеходци.

В урока акцентът се поставя върху значението на скоростта за безопасността на движението. Така знанията за скоростта намират практическо приложение при
формиране на обща култура за безопасност на движението. За да направите темата личностно значима
за всяко дете, желателно е да свържете по-тясно изучаваните въпроси (спирачен път, време за реакция на
водача) с поведението на самото дете като участник
в движението. Децата участват в пътното движение
най-често като пешеходци. Много злополуки с пешеходци стават поради това, че водачите не успяват
да ги видят, преди да стане прекалено късно. Този
проблем е още по-сериозен през нощта и при лошо
време. Ако носите подходящо облекло, ще увеличите
шанса да бъдете видян навреме. Такова облекло е с
ярки цветове и флуоресцентни елементи за през деня
и отразяващи елементи за нощта. Отразяващи елементи се продават под формата на самозалепващи се
ленти, които лесно могат да се прикрепят към дрехи
и ученически чанти. Можем обобщено да кажем, че
видимост = безопасност.

2. Спирачен път. Спирачният път е разстоянието,
което автомобилът изминава след сработване на спирачната система. Приема се, че през това време автомобилът се движи равнозакъснително с ускорение
a = kg, където g = 9,8 m/s2 е земното ускорение, а k
е коефициентът на триене между гумите и пътната
настилка. Спирачният път се пресмята по формулата
v2
v2
s =
.
=
2a 2kg
За лек автомобил с нови гуми, движещ се по сух
асфалт, стойността на коефициента на триене k е около 0,7. Като отчетем, че 1 m/s = 3,6 km/h, в този случай формулата за спирачния път може да се запише в
лесния за използване вид
v2
,
s=
180
където v е скоростта в km/h, а s – спирачният път в
метри. Важно е да се подчертае, че спирачният път
зависи от квадрата на скоростта: когато скоростта нарасне 2 пъти, спирачният път се увеличава 4 пъти.
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Въпроси и задачи
5. През нощта видимостта е намалена. Целият път за спирането на автомобила е s = s1 + s2, където s1 е разстоянието, което изминава автомобилът за времето на реакция
на водача, а s2 e спирачният път. И двете разстояния зависят от скоростта, с която се движи автомобилът в момента на забелязване на опасността. Целият път за спиране
s се нарича още опасна зона за спиране. Например, при
s = 60 m видимостта пред водача трябва да е по-голяма от
60 m. Ако видимостта не обхваща цялата опасна зона за
спиране, появата на пешеходец или препятствие на платното
ще доведе до сблъсък. При намалена видимост скоростта
трябва да е по-малка. Така се намалява опасната зона за
спиране и тя цялата може да се наблюдава от водача.
6. Задачата се решава лесно, като се отчете, че при уве
личаване на скоростта 2 пъти (от 50 km/h на 100 km/h)
спирачният път нараства 4 пъти: той става 4.14 m = 56 m.

Примерни теми за проекти и дискусии
● Предпазен (обезопасителен) колан. Проектът се разра-

ботва индивидуално или от група ученици. Те проучват как
коланът предпазва пътника при авария или внезапно спиране. Какво означава, че коланът е триточков (закрепен
е на три места и съчетава два колана: поясен и раменен) и
инерционен (сам се прибира, когато не се използва).
При защитата на проекта се провежда дискусия:
1. Защо задължително трябва да поставяме предпазен колан? 2. Как коланите подпомагат действието на въздушните
възглавници в съвременните автомобили?

Сили
Методически бележки
1. Сила на тежестта. Ако приемем земната повърх
ност за инерциална отправна система (не отчитаме
въртенето на Земята около нейната ос), силата на
тежестта е точно равна на гравитационната сила, с
която Земята привлича тяло, намиращо се близо до
нейната повърхност. Силата на тежестта G зависи от
масата m на тялото. За всички тела отношението G/m
е едно и също: G/m = g. Величината g характеризира
гравитацията. Нарича се интензитет на гравитационното поле на Земята. Интензитетът на гравитационното поле е числено равен на гравитационната
сила, действаща на тяло с единица маса (m = 1 kg),
поставено в дадената точка от полето. От друга страна, уравнението G = mg изразява също така втория
принцип на механиката: под действие на силата на
тежестта (F = G) тялото се движи (пада свободно) с
ускорение a = g.
Следователно величината g може да се интерпретира по два начина:
1. характеристика на гравитацията (интензитет
на гравитационното поле) g = 9,8 N/kg;
2. ускорение на свободно падане (земно ускорение) g = 9,8 m/s2.
За целите на обучението в 6. клас по-подходяща е
първата интерпретация. Тя разкрива връзката между
гравитацията и силата на тежестта. Освен това ускорението като величина, характеризираща неравномерните движения, не се изучава в 6. клас. За да се
облекчи учебното съдържание, в урока не се използва формулата G = mg. Тя е заменена със „словесната
формула“ сила на тежестта = 10. маса.
Така не се използва специален термин за множителя 10 (g = 9,8 N/kg ≈ 10 N/kg). Ако учителят
реши да използва формулата G = mg, препоръчваме
следния методически подход (вж. с. 12 от учебната
тетрадка): да се въведе широко разпространеното
понятие земно ускорение, но акцентът да се постави
върху това, че g характеризира гравитацията. Освен
това да се използва единицата N/kg (g = 10 N/kg),
а не g = 10 m/s2 (за учениците няма да е ясно как се
получава тази мерна единица за g).
2. Тегло. Според новата учебна програма в шести
клас не се въвежда понятието тегло. Теглото е сила
на натиск върху опората, която задържа тялото в покой и не му позволява да пада свободно под действие
на силата на тежестта. Теглото като сила е равно по
големина на силата на тежестта и има същата посока.
Силата на тежестта обаче е приложена към тялото, а
теглото – към опората. Липсата на понятието тегло не

предизвиква съществени методически проблеми в 6.
клас. Във всички задачи, където е необходимо да се
определи силата, с която тяло с определена маса натиска опора или опъва нишка, трябва да се казва, че
тази сила е равна по големина на силата на тежестта.
Доказателството на това твърдение в шести клас не е
възможно, защото то се основава на третия принцип
на механиката (за равенството на действието и противодействието), който ще се изучава в осми клас.

Провеждане на урока
Започнете урока с припомняне на изученото в 4. клас
за силите. Систематизирайте основните резултати от
действието на силите:
● промяна на движението на телата;
● деформиране на телата.
Подчертайте, че ние не виждаме самите сили, но
можем да наблюдаваме резултата от тяхното действие.
Обяснете, че можем да измерваме силите, като определим деформацията (разтягане), която те предизвикват
на една пружина. Покажете на учениците силомер и
демонстрирайте измерването на сила. Въведете единицата за сила нютон и нейното означение (N).
От 4. клас учениците знаят, че всяка сила има големина и посока. Добавете, че силите се характеризират и с приложна точка. Дайте примери. Обяснете
още веднъж (учениците вече знаят това от 4. клас) как
силите се представят със стрелки (насочени отсечки).
Учениците да решат самостоятелно Пример 1 от с. 20
на учебника и да определят големините на представените на диаграмата сили. Ако е необходимо, дайте
пояснения как да използват мрежата от квадратчета.
Въведете силата на тежестта като гравитационна
сила, с която Земята привлича телата, намиращи се
близо до нейната повърхност. Наблегнете на зависимостта на силата на тежестта от масата на телата.
Обяснете, че множителят 10 в „словесната формула“
характеризира гравитацията. Можете да отбележите,
че всички тела в близост до земната повърхност се
намират на едно и също разстояние от центъра на Земята. Затова този множител е еднакъв за всички тела.
На Луната или на някоя друга планета трябва да използваме друг множител. Ако гравитацията е по-силна от земната, ще използваме по-голям множител,
ако е по слаба – по-малък множител.
Учебна тетрадка
Задачата Разтягане на пружина е експериментална задача,
която развива уменията на учениците да извършват опити
и да интерпретират експериментални данни. Освен това се
придобиват умения за извличане на информация от графика.
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Сили на триене
Методически бележки

Провеждане на урока

Сухо триене. Триенето между повърхностите на две
твърди тела се нарича сухо триене. Да разгледаме
тяло, поставено на хоризонтална опора (фиг. 1). Силата на тежестта G на тялото се уравновесява от силата на нормална реакция на опората N и тялото е в
покой. Да приложим към тялото хоризонтална сила F
и постепенно да увеличаваме нейната големина. При
малки стойности на силата F тялото остава в покой,
което показва, че между допиращите се повърхности
възникват сили на триене. Опората действа на тялото
със сила на триене при покой fп, която уравновесява
движещата сила F. В зависимост от големината на силата F силата на триене при покой се изменя от нула
до някаква максимална стойност fп max. Когато силата
F стане по-голяма от fп max, тялото започва да се движи
и възниква сила на триене при хлъзгане f.
Експериментално са установени следните закономерности:
1. Максималната сила на триене при покой fп max и
силата на триене при хлъзгане f не зависят от площта
на триещите се повърхности (вж. опита от учебната
тетрадка).
2. Техните стойности се пресмятат по формулите fп max = kпN и f = kN, където kп е коефициентът на
триене при покой, k е коефициентът на триене при
хлъзгане, а N е силата на нормална реакция на опората. Коефициентите на триене kп и k зависят от вида
и състоянието на триещите се повърхности. Например за чисти метални повърхности тяхната стойност
е между 0,3 и 1. При използване на смазочни масла
коефициентите на триене силно намаляват. Обикновено kп > k и максималната сила на триене при покой
е по-голяма от силата на триене при хлъзгане. Затова
например е необходима голяма сила, за да задвижим
тежък шкаф. След като шкафът започне да се хлъзга
по пода, можем да поддържаме движението с по-малка сила.
В 6. клас не се въвежда величината коефициент на
триене и не се пресмята големината на силата на три
ене. На качествено равнище се показва, че силите на
триене зависят от вида на триещите се повърхности
(коефициент на триене) и от силата, с която те се при
тискат една към друга (силата на реакция на опората).

Явлението триене е известно на учениците от 4. клас.
Започнете урока с беседа. Използвайте примери от
всекидневния опит на децата, за да припомните и разширите изученото за силите на триене:
● силите на триене забавят движението;
● при триене енергията на движение се превръща
в топлинна енергия. Добавете, че силите на триене
предизвикват износване и повреждане на триещите
се повърхности.
Извършете опита от фиг. 5 на c. 22 от учебника.
Учениците да отчетат показанията на силомера и
сами да стигнат до изводите:
1. Силата на триене зависи от вида на триещите се
повърхности. Ако те са гладки, триенето е по-малко.
Триенето нараства, когато повърхностите са грапави.
Можете да намажете дъската с парафин или смазка,
за да покажете, че силата на триене намалява.
2. Силата на триене зависи от това колко силно се
притискат триещите се повърхности една към друга.
Обърнете специално внимание на значението на
силите на триене.
Полезно триене. Използвайте примерите от урока, за да покажете, че движението на човека и на автомобилите нямаше да е възможно, ако не възникваха
сили на триене.
Вредно триене. Когато триенето е вредно, то
трябва да се намали. В урока е разгледан единият от
двата начина за намаляване на триенето: покриване
на триещите се повърхности със смазващи течности
(масла, грес). Можете да добавите, че другият начин
за намаляване на триенето е като се използват колела
и лагери (фиг. 2). Първата техническа революция е
свързана с откриване на колелото, защото силите на
триене при търкаляне са много по-малки от силите на
триене при хлъзгане.

N
F

Фиг. 1.
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fп
G

1
2
3

Фиг. 2. Сачмен търкалящ лагер. Лагерът е съставен от
две метални гривни 1 и 2, между които са разположени
търкалящите се тела 3 (метални топчета – сачми). Когато
вътрешната гривна се върти, топчетата се търкалят. Силите
на триене между гривните и топчетата са малки, защото са
сили на триене при търкаляне.

Силите в действие
Методически бележки
Механичното действие на две или повече сили може
да се замени с действието на една сила, наречена равнодействаща (резултантна) сила. Равнодействащата
сила е равна на векторната сума от всички сили, приложени към тялото. Когато равнодействащата сила е
нула, тялото се намира в покой или извършва праволинейно равномерно движение. Ако изучаваме движението на твърдо тяло, което може да се върти, за
равновесието му (или за равномерното му въртене по
инерция около свободна ос) е необходимо още едно
условие: общият въртящ момент на всички приложени към тялото сили трябва да е равен на нула.
1. В 6. клас не се изучава събирането на сили и
не се въвежда понятието равнодействаща сила. Разглеждат се само две сили с противоположни посоки.
Когато техните големини са равни, силите се уравновесяват и не променят движението или покоя на
тялото.
2. Когато двете противоположни сили имат различни големини, те не се уравновесяват. Такива сили
променят движението на тялото.
3. Не се разглежда въртенето на твърдо тяло и не
се въвежда понятието въртящ момент. Ще отбележим, че две равни по големина и противоположни по
посока сили, които не лежат на една права линия, образуват двойка сили. Двойката сили създава въртящ
момент (вж. фигурата).

Двойката сили върти диска по посока на часовата стрелка.

Двете сили лежат на една
права. Затова те не създават въртящ момент.

Провеждане на урока
Създайте проблемна ситуация: На всички тела
действа силата на тежестта. Защо тогава учебниците не падат, а лежат неподвижни върху масата? Учениците самостоятелно стигат до извода, че
причината е масата (опората), която задържа учебниците в покой. Начертайте на дъската схемата от
фиг. 1 от урока. Въведете понятието сила на реакция
на опората. Подчертайте, че това е силата, с която
опората действа на тялото (книгата). Тя е насочена
вертикално нагоре, перпендикулярно на опората. Изяснете с примери трите условия за уравновесяване
на две сили.

Отново с примери покажете, че когато силите се
уравновесяват, движението на телата не се променя:
неподвижните тела остават неподвижни, а движещите се тела продължават да извършват праволинейно
равномерно движение. Припомнете, че подобно е поведението на телата, когато не им действат никакви
сили. Едновременно с това отбележете, че дори когато се уравновесяват, силите могат да предизвикат
деформации. Дайте примери.
Един от примерите на фиг. 3 на с. 24 от учебника (движение на парашутист) се отнася за силите на
съпротивление на въздуха. Можете да поясните, че
съпротивлението на въздуха е вид триене – между
повърхността на тялото и околния въздух. Силата на
съпротивление на въздуха зависи от скоростта. Отначало парашутистът пада ускорително и скоростта
му нараства. Нараства и силата на съпротивление на
въздуха. Когато тя се изравни по големина със силата на тежестта, двете сили се уравновесяват (фиг. 3
от учебника). От този момент нататък парашутистът
пада с постоянна скорост.
Какво става с телата, ако действащите им сили
не се уравновесяват? За да отговорите на този въпрос, разгледайте примерите от учебника. Следвайте
логиката на изложение от учебника. Чрез анализ на
опитите учениците сами стигат до извода, че когато
действащите сили не се уравновесяват, те изменят
движението на тялото. Тази промяна може да се изразява в изменение на скоростта (движението се ускорява или се забавя) или на посоката на движение.
(Ако на Луната не действаше никаква гравитационна
сила, тя щеше да се движи праволинейно и равномерно в космическото пространство.)
Въпроси и задачи
4. а) Сила на тежестта и сила на реакция на опората. Чертежът е аналогичен на онзи от фиг. 1 на учебника.
б) сила на реакция = сила на тежестта = 10.30 = 300 N.

Примерни теми за проекти и дискусии
● Каква най-голяма скорост може да достигне пара-

шутист, преди да отвори парашута? Група ученици прави
собствено проучване. Класът дискутира факторите, от които
зависи максималната скорост, която може да достигне човек, който пада във въздушна среда. При един от най-новите
парашутни спортове състезанието е за достигане на най-голяма скорост. Според правилника скокът се извършва от
височина 4000 m, а достигнатата постоянна скорост се измерва на височина от 2700 m до 1700 m. Световният рекорд
за мъже (от 2016 г.) е скорост 167 m/s. Най-важният фактор
за достигане на голяма скорост е положението на тялото: то
трябва да е такова, че максимално да се намали силата на
съпротивление на въздуха.
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Лост и макара
Методически бележки

Провеждане на урока

Лостовете и макарите са прости механизми, с които
получаваме механично предимство (МП). МП може
да е печелене на сила или печелене на път (скорост).
В учебника акцентът се поставя на случаите, когато с лост и подвижна макара се печели сила. Лост,
с който се печели път (например ръката на човека), е
разгледан на с. 15 от учебната тетрадка. Тъй като в 6.
клас не се изучава физичната величина работа, не се
обсъжда и въпросът, че с прост механизъм не може
да се спечели работа (енергия).
Лост. В учебника е използвана популярна в учебната литература терминология за означаване на действащите на лоста сили: Силата, с която действаме на
лоста, се нарича усилие (фиг. 1). Силата, която трябва
да преодолеем, за да завъртим лоста около опорната му точка, се нарича товар (или съпротивление).

Създайте проблемна ситуация. За повдигане на тежко тяло е необходима голяма мускулна сила. Можем
ли да повдигнем тялото с по-малка сила? Обяснете
устройството на лоста. Учениците да направят опита, показан на фиг. 3 от урока. (Трябва да се подбере
по-твърда линийка или дъсчица, която да не се огъва.) Въз основа на опита те да формулират самостоятелно условията, при които с лост се печели сила. Да
обяснят действието на лостовете на фиг. 4 от урока.
Пояснете, че ножиците и орехотрошачката са съставени от два лоста с обща приложна точка. Подобно
е устройството на клещите, лозарските ножици и
ножиците за ламарина. Количката е типичен пример
за лост, чиято опорна точка е разположена в единия
край на лоста. Учениците да обяснят защо с този
лост също се печели сила.
Покажете на учениците макара и опишете нейното устройство. Демонстрирайте опитите от фиг. 5
и фиг. 6 на с. 27 на учебника. Обяснете по какво се
различават неподвижната и подвижната макара. Подчертайте, че сила се печели само с подвижна макара.
Учениците могат сами да се досетят въз основа на
всекидневния си опит какво предимство получаваме,
когато използваме неподвижна макара.

усилие

товар
b

рамо на усилието

а
рамо
на товар

Фиг. 1. Лост

Следователно товарът е сила, приложена към лоста. Когато с лоста повдигаме тяло (фиг. 1) товарът
е силата, с която тялото натиска лоста. Тази сила е
равна по големина на силата на тежестта на тялото.
В този случай можем да използваме термина товар,
за да назовем и тялото, което повдигаме с лоста (с
лоста повдигаме товар). Когато обаче с лост изваждаме гвоздей (фиг. 4 на с. 26 от учебника), товарът
(съпротивлението) не е равен на силата на тежестта
на гвоздея. Той се определя от силите на триене, които задържат забития в дъската гвоздей.
Съгласно учебната програма в 6. клас не се изучава условието за равновесие на лост. Акцентът се
поставя върху условието, при което с лоста се печели
сила: товарът трябва да се постави близо до опорната
точка на лоста, а усилието да се приложи колкото е
възможно по-далече от опорната точка.
В лабораторния урок Механични предимства при
използване на лостове и макари учениците проверяват опитно, че механичното предимство (МП) печелене на сила е равно на отношението на дължините
на двете рамене на лоста (фиг. 1):
товар
b
=
МП =
усилие a
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Въпроси и задачи
съпротивление
4. С вътрешната част. Тогава пече- (товар)
лим повече сила, защото товарът
(съпротивлението) е по-близо до
усилие
опорната точка на лоста.
опорна
5. Отварачката е лост, чиято опор- точка
на точка е разположена в единия
край на лоста (вж. схемата).
8. Идеята на Архимед се илюстрира от рисунката до заглавието на урока. Дори да допуснем, че имаме опорна точка,
за „повдигането“ на Земята с мускулна сила ще е необходим
лoст с дължина 100 000 000 000 000 000 000 000 m. Днес
употребяваме „архимедов лост“ в преносен смисъл, за да назовем най-мощното средство за решаване на дадена задача.
Учебна тетрадка
Обърнете специално внимание на задачата Ръката като
лост. Ръката е лост, с който не се печели сила, но се печели
път. Възможностите за свиване (съкращаване) на мускулните влакна са ограничени. Затова природата е конструирала
лостовете в човешкото тяло така, че с малко преместване на
приложната точка на мускулната сила да се постигне голямо
преместване на товара. Подобни лостове, с които се печели
път (скорост), са: въдица, пинцети, лопата, метла с дълга
дръжка, машинка за телбод, стик за хокей, човешките
челюсти.

Натиск и налягане
Методически бележки
В този урок се изучава налягането, което едно твърдо тяло създава върху повърхността на друго твърдо
тяло. Първото тяло действа на второто тяло със сила
на натиск. Силата на натиск F е насочена перпендикулярно на повърхността на второто тяло и е разпределена върху определена площ S. По определение
налягането е p = F/S.

Провеждане на урока
Използвайте примерите от учебника, за да въведете
понятието сила на натиск. Подчертайте, че силата на
натиск е:
● насочена перпендикулярно на повърхността на тялото;
● разпределена върху определена площ.
Обяснете качествено (преди да въведете формулата) какво е налягане и от какво зависи то. Използвайте примерите от фиг. 1 и фиг. 3 от с. 30 на учебника. Можете малко да ги промените: Ако натискаме
с палец стената, ние няма да оставим никакъв белег
върху нея. Ако приложим обаче същия натиск върху
габърче, то ще се забие в стената. Каква е разликата?
Във втория случай натискът е съсредоточен върху
много по-малка площ и налягането върху стената е
много по-голямо.
Учениците да дадат самостоятелно примери за
използване на остриета в бита. Какво постигаме с
остриетата? Те самостоятелно да стигнат до извода,
че с помощта на остриетата съсредоточаваме натиска върху малка площ и така създаваме голямо налягане. Какво трябва да направим, за да не затънем в
дълбокия сняг? Защо танковете и тежките трактори
имат вериги? Учениците стигат до извода, че за да се
намали налягането, натискът трябва да се разпредели върху по-голяма площ.
Въведете формулата, по която се пресмята налягането: p = F/S. Учениците трябва трайно да запомнят
коя е единицата за налягане. Освен това те трябва да
разберат, че силата и налягането са различни физични величини, които се измерват с различни единици:
нютонът (N) е единица за сила, а паскалът (Pа) – за
налягане (сила върху 1 m2 площ). Използвайте следния пример (фиг. 1): Двете еднакви кутии оказват еднакъв натиск върху масата (силата на натиск е равна
по големина на силата на тежестта на кутията). Налягането обаче е различно, защото е различна площ
та, върху която са разпределени еднаквите сили на
натиск.
Учениците да решат двата примера от урока.

Фиг. 1. Еднакъв натиск, различно налягане

Обърнете внимание, че за да се пресметне налягането в паскали, трябва площта, върху която е разпределена силата на натиск, да се представи в единици m2.
Всеки ученик трябва да умее да превръща квадратните сантиметри в квадратни метри.
Въпроси и задачи
4. Ако гвоздеят беше само един, силата на натиск щеше да
е разпределена на много малка площ и балонът щеше да се
спука. Когато гвоздеите са много, натискът се разпределя
върху по-голяма площ и налягането е по-малко. Затова балонът остава цял.
Учениците могат самостоятелно да открият в интернет
множество подобни опити (например човек лежи върху легло от гвоздеи) и да ги обяснят, като използват връзката
между сила, площ и налягане.
6. Силата на натиск, с която шкафът действа на опората, е
равна по големина на силата на тежестта на шкафа:
F = 10.(36 kg) = 360 N.
Тази сила на натиск е разпределена върху площ:
S = (1,2 m).(0,6 m) = 0,72 m2.
Налягането, което създава гардеробът, е:
p = F/S = 500 N.
Примерни теми за проекти и дискусии
Блез Паскал ─ математик, физик и мислител. Акцентът
в проекта се поставя върху приносите на Паскал във физиката. Паскал изучава атмосферното налягане и налягането
на течностите. Той установява, че външна сила на натиск,
приложена върху повърхността на течност, създава налягане,
което се предава без изменение в целия обем на течността
(закон на Паскал). На закона на Паскал се основава принципът на действие на хидравличните машини. В негова чест
единицата за измерване на налягане е наречена паскал.
Известни мисли на Паскал:
● Величието на човека е в мисълта.
● Силата управлява света, а мисълта управлява силата.
● Сърцето има доводи, които разумът не познава.
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Налягане на газове и течности
Методически бележки
1. Атмосферно налягане. Атмосферното налягане се
дължи на гравитацията. Земята привлича атмосферния въздух с гравитационна сила. Затова по-горните въздушни слоеве натискат по-долните. Тези сили
на натиск създават атмосферното налягане. През
1643 г. италианският физик Еванджелиста Торичели (1608–1647) създава първия живачен барометър,
с който измерва атмосферното налягане. Живачният
барометър е дълга стъклена тръба, която се запълва с
живак. След това тя се обръща и отвореният ѝ край се
потапя в съд с живак (фиг. 1). Част от живака се излива. В тръбата остава живачен стълб с такава височина h, при която хидростатичното налягане на този
стълб е равно на външното атмосферно налягане. На
морското равнище h = 760 mm. В практиката често се
използва единица за налягане mmHg (милиметър живачен стълб): 1 mmHg е хидростатичното налягане на
живачен стълб с височина h = 1 mm. Друга единица
за налягане е атмосферата (atm):
1 atm = 760 mmHg = 1013 hPa.
Приблизително 1 atm е атмосферното налягане на
морското равнище. Единицата за налягане в Международната система SI е паскалът. Атмосферното налягане се измерва в хектопаскали
(1 hPa = 100 Pa). Затова в 6. клас
се въвеждат само тези единици
хидростатично
налягане
(Pa и hPa). По ваша преценка
като допълнителен учебен матеатмосферно
риал можете да запознаете ученалягане
ниците с единиците mmHg и atm,
тъй като те все още широко се
живак
използват в практиката.
Фиг. 1. Живачен барометър

2. Хидростатично налягане. Зависимостта на хидростатичното налягане p от дълбочината h се изразява с формулата
p = ρgh,
където ρ е плътността на течността, а g е земното ускорение. Тази формула не влиза в учебната програма
за 6. клас. Ако решите да я използвате като допълнителен учебен материал, желателно е това да стане
след урока за плътност.

Провеждане на урока
Започнете урока с беседа. Учениците да разкажат
какво знаят от всекидневието за атмосферното налягане. Защо при прогнозата на времето често се съобщава и атмосферното налягане? Каква е връзката
между атмосферното налягане и времето?
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Използвайте текста от учебника, за да обясните
на какво се дължи атмосферното налягане. Създайте проблемна ситуация: Какво ще стане с атмосферата, ако изчезне гравитацията? Учениците
самостоятелно стигат до извода, че без гравитация
атмосферният въздух ще се разпръсне в космическото пространство и Земята ще остане без атмосфера.
Подчертайте, че атмосферното налягане се дължи
на гравитацията. Въведете единицата за атмосферно
налягане хектопаскал (hPa). Обяснете защо атмосферното налягане намалява с височината. Задайте
въпрос: Можем ли да сварим яйце на в. Еверест?
Учениците да си припомнят изученото в 5. клас за
кипенето на водата. Добавете, че температурата на
кипене на водата зависи от атмосферното налягане.
На в. Еверест, където атмосферното налягане е три
пъти по-ниско, отколкото на морското равнище, водата кипи при температура 72 ºC.
Демонстрирайте опитите от фиг. 3 и фиг. 4 от
учебника. Децата могат да изпълнят тези опити и
самостоятелно вкъщи. Въз основа на опитите направете извода (с участието на учениците), че хидростатичното налягане нараства с дълбочината. Ако сте
въвели единицата за налягане атмосфера, можете да
добавите, че на всеки 10 m дълбочина под водата хидростатичното налягане нараства с 1 atm (1000 hPa).
Въпроси и задачи
4. Атмосферното налягане е най-ниско във високите части на
планините. На всеки 100 m височина атмосферното налягане
намалява с около 12 hPa.
Забележка. Атмосферното налягане е променлива величина.
Освен от надморската височина, то зависи от температурата
и от движението на въздушните маси. За да се сравняват
по-лесно данните от метеорологични станции, разположени
на различна надморска височина, трябва да се изключи влиянието на височината върху налягането. Затова се използва
т.н. приведено към морското равнище атмосферно налягане. Това трябва да се има предвид, когато учениците правят
справка в интернет. Например, ако за в. Мусала срещнат
стойност 1038 hPa, това е приведено към морското равнище
налягане. Действителното атмосферно налягане на в. Мусала
е около 700 hPa.
6. Масата на въздушния стълб е:
100 000 : 10 = 10 000 kg = 10 t.
Атмосферното налягане е много голямо. Въздухът действа
на повърхността на нашето тяло с огромна сила на натиск.
Защо тази сила не ни смачква? Обяснете, че въздухът в
нашите дробове и течностите в тялото ни се намират при
същото налягане: налягането вътре в тялото ни е равно на
външното налягане и силите се уравновесяват.

Плътност. Плаване на телата
Методически бележки
Закон на Архимед. На всяко тяло, потопено в течност или газ, действа изтласкваща сила, равна по
големина на силата на тежестта на изместения от
тялото обем течност или газ. Големината на изтласкващата сила е
FA = Vтρтg,
където Vт е обемът на изместената от тялото течност,
ρт е плътността на течността, а g – земното ускорение.
Силата на тежестта, която действа на тялото, е
G = Vρg,
където V е обемът на тялото, а ρ е неговата плътност.
Когато тялото е изцяло потопено в течността, Vт = V.
Тогава от горните две равенства следва, че при ρ > ρт
тялото ще потъва, защото G > FA. При ρ < ρт тялото
ще изплува, защото в този случай G < FA.
Горните формули за изтласкващата сила и силата
на тежестта не влизат в учебната програма за 6. клас.
Законът на Архимед се разглежда на качествено равнище. Учителят обаче трябва добре да познава този
закон, когато се подготвя за урока.

Провеждане на урока
Учениците имат представа за плътността на телата и
веществата на качествено равнище от 5. клас. Актуализирайте тези знания. Дайте по-строга дефиниция
на плътността и въведете формулата. Тя ще се използва по-активно в урока за решаване на задачи. Тук
съсредоточете вниманието върху единицата за плътност kg/m3. Припомнете изученото по математика в
5. клас за единицата за обем. Обяснете, че кубичният
метър се записва като m3. Другата единица за плътност g/cm3 се въвежда в урока за решаване на задачи.
Там се обяснява как се преминава от едната единица
за плътност към другата.
Изпълнете с участието на ученици опита от фиг. 3
на с. 35 от учебника. Обяснете защо теглилката олеква
и въведете понятието изтласкваща сила. Обяснете, че
изтласкващата сила се дължи на хидростатичното налягане, което нараства с дълбочината.
Можете да покажете опитно, че изтласкващата
сила зависи от плътността на течността. Използвайте
две течности: чиста вода и наситен разтвор на готварска сол. Плътността на разтвора е с около 30%
по-голяма от плътността на чистата вода. Затова,
когато се потопи в солената вода, теглилката олеква
повече (фиг. 1).
Друг подходящ опит е показан на фиг. 2.
Следвайте логиката на изложение в учебника, за
да обясните плаването и потъването на телата. Може-

12 N

8N

9N

чиста вода
FA = 12 N – 9 N
=3N

солена вода
FA = 12 N – 8 N
=4N

Фиг. 1. Изтласкващата сила зависи от плътността на течността.

чиста вода

солена вода

Фиг. 2. Плътността на солената вода е по-голяма от плътността на чистата вода. Затова солената вода действа на яйцето
с по-голяма изтласкваща сила и то изплува на повърхността.

те да добавите, че въздухът също действа на телата с
изтласкваща сила. Тъй като плътността на въздуха е
близо 1000 пъти по-малка от плътността на водата,
изтласкващата сила на въздуха е 1000 пъти по-малка
от изтласкващата сила на водата и в повечето случаи
може да не се отчита. На изтласкващата сила на въздуха например се дължи издигането на балон, напълнен с топъл въздух или с хелий. Конвекцията на течностите и газовете също се дължи на изтласкващата
сила.
Въпроси и задачи
9. Архимед от Сиракуза (287 – 212 г. пр.н.е.) е древногръцки
математик и физик. Получава образованието си в Александрия. По време на обсадата на Сиракуза Архимед проектира
обсадните машини (огнехвъргачки), които унищожават значителна част от армията на римските нашественици. Когато
Сиракуза накрая все пак пада, Архимед е убит от римски
войник. Легенда разказва, че Архимед бил посечен, докато
пишел някакво уравнение върху пясъка.
При посещението си в Египет Архимед изобретява водоподемна помпа (архимедов винт) за изпомпване на водите
от делтата на река Нил.
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Наелектризиране на телата
Методически бележки

Провеждане на урока

Наелектризиране. Наелектризирането на телата и
действието на електричните сили се демонстрира с
различни опити. Когато приготвя тези опити, учителят трябва да има предвид следното:
● При влажен въздух има опасност някои от класи
ческите опити за наелектризиране на тела чрез триене да се окажат неуспешни. Колкото по-сух е въздухът, толкова повече заряди могат да се натрупат
върху наелектризираните тела.
● Полученият при наелектризиране чрез триене
електричен заряд е малък. Затова електричните сили,
с които взаимодействат наелектризираните тела, са
слаби. За да предизвикат тези сили преместване или
повдигане на наелектризирано тяло, последното трябва да има малка маса (балон или много леко топче).
Ако наелектризираното тяло е с голяма маса, то може
да се окачи на копринена нишка, така че електричната
сила да предизвика завъртането му (фиг. 1).
Освен описаните в урока опити с балони, които
са много лесни за изпълнение и не изискват специална подготовка, можете да демонстрирате действието
на електричните сили с помощта на две пръчки или
линийки. Закачете по средата едната пръчка (линийка) на копринена нишка (фиг. 1). Стъклена пръчка
и прозрачна пластмасова (ацетатна) линийка след
натриване със суха дреха се наелектризират с положителен заряд. Ебонитова пръчка и полиетиленова
пръчка се наелектризират с отрицателен заряд.

Започнете урока с демонстрации: наелектризиране на тела чрез триене и действие на електричните
сили. Можете да изпълните опитите с балони и с
наелектризирани пръчки. Лесен за демонстриране е
опитът с гребен, който се натрива в косите. Покажете
как наелектризираният гребен привлича косите или
малки късчета хартия.
Въведете понятията електрични заряди и електрични сили. В този урок не се разглежда строежът на
атома. Затова е достатъчно да обясните, че има два
вида електрични заряди – положителни и отрицателни. Обяснете защо телата, които ни заобикалят, са
електронеутрални. Опишете на качествено равнище
какво става при наелектризирането.
Всеки ученик трябва да разбере, че едноименни
те заряди се отблъскват, а разноименните се привличат. Демонстрирайте това с опити. При демонстриране на действието на електричните сили можете
да покажете, че те зависят от разстоянието между
наелектризираните тела. Например, когато доближавате наелектризирана стъклена пръчка до наелектризиран балон (фиг. 6 от с. 41 на учебника), ъгълът,
на който се отклонява балонът, става все по-голям.
Оттук учениците сами да направят извода, че електричните сили нарастват при намаляване на разстоянието между електричните заряди.
Можете да обърнете внимание, че електричните
сили действат от разстояние. (В 6. клас не се въвежда
понятието електрично поле.)
Ще отбележим, че само диелектриците (изолатори) се наелектризират чрез триене. При металите наелектризирането става чрез допир. За да се наелектризира обаче, металът трябва да е поставен на изолатор.
Например можете да окачите на копринена нишка метализирано леко топче. Допрете до него наелектризирана стъклена пръчка. Топчето се зарежда с положителен заряд и се отблъсква от пръчката.
Учениците да дадат примери, когато са наблюдавали електрична искра. Обяснете, че мълнията е гигантска искра, която прескача между облак и земята
или между два облака. Обърнете внимание на безопасното поведение при гръмотевична буря.

А
В

Фиг. 1. Наелектризирайте пръчката А с положителен заряд.
Доближавайте до нея наелектризирани пръчки от различни
диелектрици. Когато пръчката A се отблъсква от B, това показва, че зарядът на B също е положителен. При отрицателен заряд пръчката B привлича пръчката А.

Обърнете специално внимание на това, че електричните заряди не се създават при триенето. Триенето
предизвиква само преминаване на заряди от едното
тяло върху другото. (В природата съществува закон
за запазване на електричния заряд: сумата от положителните и отрицателните електрични заряди във
всяка изолирана система от тела остава една и съща.)
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Учебна тетрадка
В голяма част от класическите опити, демонстриращи статичното електричество, взаимодействието е между заредено
тяло и електронеутрален диелектрик. Задачата Защо електрични сили действат и на електронеутрални тела? дава
на елементарно равнище обяснение на това явление. Обяснението е допълнителен учебен материал.

Електрични заряди и строеж на атома
Методически бележки
Строеж на атома. От 5. клас учениците имат елементарна представа за строежа на веществото. Те
знаят, че веществата са изградени от молекули, а молекулите – от атоми. В 6. клас започва изучаването
на строежа на атома. Това става на два етапа: при
обясняване на електричните явления и по-късно при
изучаване на строежа на веществото. В този урок е
представен класическият планетарен модел на атома,
предложен от английския физик Ърнест Ръдърфорд
(1871–1937). Според модела на Ръдърфорд в центъра
на атома е разположено атомното ядро, около което
по орбити обикалят електрони, подобно на планетите
около Слънцето. Макар и нагледен, този класически
модел не е достатъчно точен. Движението на електроните се описва от квантовата механика, където
понятието траектория няма смисъл. От гледна точка
на методиката сравнението на атома със Слънчевата
система е полезно. Учителят обаче трябва да помни,
че става дума само за един опростен класически модел на атома. Прието е този модел да се представя на
схема по три начина:
1. Пространствено: всеки електрон се движи по
своя орбита, като отделните орбити лежат в различни
равнини (фиг. 1 на с. 42 от учебника).
2. Плоско: всеки електрон има отделна орбита.
Орбитите са концентрични окръжности, лежащи в
равнината на чертежа.
3. Електроните от един атомен слой се представят
с обща орбита. (Както е известно от химията и физиката, в първия слой може да има най-много 2 електрона, във втория – най-много 8 електрона, а в третия
– 18 електрона.) Такова представяне е използвано в
учебната тетрадка. То дава възможност да се акцентира върху главното, което ученикът трябва добре да
запомни: броят на протоните в ядрото е равен на броя
на електроните, които обикалят около ядрото.
Във втория етап на изучаване на атома (строеж на
веществото) ще се въведат понятията положителен и
отрицателен йон.

Провеждане на урока
Започнете урока с беседа. Учениците да разкажат
какво знаят за атомите. Отбележете, че на гръцки
„атом“ означава неделим. Този термин е въведен още
през V век п. н. е. от древногръцкия учен Демокрит,
който размишлява: „Сладко и горчиво, горещо и студено са просто определения, а в действителност има
само атоми и празно пространство“. Според съвременната наука атомът не е неделим. Запознайте уче-

ниците с неговия строеж. Използвайте аналогията
със Слънчевата система. Можете да отбележите, че
диаметърът на атома е почти 100 000 пъти по-голям
от диаметъра на неговото ядро. Затова по-голямата
част от обема на атома е „куха“. Ако мислено увеличим ядрото до размерите на футболна топка, електроните ще обикалят на разстояния от няколко хиляди до десетки хиляди километра от него.
Обяснете защо атомът е електронеутрален. Учениците да начертаят схеми на атоми с различен брой
протони в ядрото. Всеки ученик трябва да запомни,
че протонът и електронът имат равни по големина и
противоположни по знак електрични заряди.
Използвайте схемите от учебника, за да обясните
механизма на наелектризиране на телата. Подчертайте, че само електрони могат да се откъсват от атомите
и да преминават от едно тяло в друго тяло при наелектризирането. Протоните са много здраво свързани в атомните ядра и не ги напускат.
Примерите за статично електричество са изведени в учебника като допълнителен учебен материал.
По ваша преценка може да допълнете изученото в
предишния урок за електричната искра, като уточните, че при искра прескачат електрони от отрицателно
наелектризирано тяло към положително наелектризирано тяло. Дайте примери, когато статичното електричество е опасно. Обяснете значението на заземяването за предпазване от статично електричество.
Въпроси и задачи
5. Електростатичният генератор (генератор на Ван дер Грааф)
има подвижна изолаторна лента. Близо до долния край на
лентата е разположен положително зареден остър метален
гребен. Той откъсва електрони от лентата и тя се зарежда
положително. Положителният заряд се пренася от лентата
в куха метална сфера, където е разположен втори подобен
гребен, свързан със сферата. От него се откъсват елекметален гребен
трони и неутрализират полокуха метална
жителния заряд на лентата, сфера
а самата сфера се зарежда
с положителен заряд. Така
върху сферата постепенно
се натрупва голям електричен заряд.
електромотор,
лента от
който движи
изолатор
лентата

метален гребен
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Електричен ток и електрическа верига
Методически бележки

Електричен ток. Във физиката терминът електричен ток има две значения: 1. електричният ток като
явление (поток от електрични заряди); 2. физична
величина, която се измерва в ампери (А). В 6. клас
електричните явления се разглеждат на качествено
равнище, без да се използват количествени характеристики и физични формули.
Токови носители в металите са свободните електрони. Затова електричният ток в метален проводник
е поток от електрони. В електролитите токовите носители са йони, а в газовете – електрони и йони. При
протичане на ток в електрическа верига електроните
се движат от отрицателния към положителния полюс на източника. По исторически причини обаче за
посока на тока се приема посоката, в която биха се
движили положителни заряди, т.е. посоката на тока
е противоположна на посоката на движение на електроните: токът тече от положителния към отрицателния полюс на източника (фиг. 1).
посока
на тока

посока на движение
на електроните

Фиг. 1. Посоката на тока е противоположна на
посоката на движение на свободните електрони.

При първоначално запознаване на учениците с
електрическите вериги методически е по-правилно
да се разглежда действителната посока на движение
на електроните при протичане на ток. Понятието посока на тока може да се въведе малко по-късно, след
като децата са натрупали известен опит. В учебника
то е въведено в лабораторната работа на с. 50. Като
се има предвид обаче, че понятието посока на тока
широко се използва в практиката, бихте могли да го
въведете още в този урок. Ще отбележим, че в съвременната методика се правят опити да се предефинира посоката на тока, като „посока, в която се движат
електроните“. Този подход обаче все още не намира
достатъчна подкрепа и рядко се използва.

Провеждане на урока
Темата има практическа насоченост. Учениците
се запознават с някои основни елементи на проста
електрическа верига: научават за какво служат и как
се свързват. Покажете на класа батерии, ключове,
съединителни проводници и електрически лампи.
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Обяснете предназначението на всеки елемент. Децата да изброят къде във всекидневието използват
батерии. С тяхно участие свържете електрическата
верига от фиг. 1 и 2 на с. 44 от учебника. Подберете
електрически лампи, предназначени за работа при
напрежение, което е равно или е малко по-голямо
от напрежението на батерията, която ще използвате.
Ако лампата е предназначена да работи при по-ниско
напрежение, тя може да изгори. В учебника е показан
най-прост вариант на такава верига. Подходящо е да
използвате съединителни проводници с накрайници
(щипки тип „крокодил“).
Предупредете всички ученици, че могат да правят опити само с батерийки. Токът от електрическата
мрежа е опасен!
Покажете опитно, че лампата свети (индикация
за протичане на електричен ток) само когато веригата е затворена.
Използвайте схемата от фиг. 5 на с. 45 на учебника, за да обясните какво представлява електричния
ток. Учениците да проследят движението на електроните. Пренасянето на енергия в електрическите
вериги ще бъде разгледано по-подробно в следващ
урок.
Начертайте на дъската схемните знаци на изучените елементи. Учениците трябва да запомнят, че
схемният знак на батерия (източник) е две успоредни
черти: по-дългата представя положителния полюс на
батерията, а по-късата и по-дебела черта е отрицателният полюс. Често на схемите знаците „+“ и „–“
за полюсите на батерията не се отбелязват. Учениците да начертаят самостоятелно схемите на веригите,
които сте им демонстрирали.
Въпроси и задачи
3. Ще свети само лампа 3, защото
само тя е включена в затворена
електрическа верига.
5. Схемата на електрическата верига
е показана на фиг. 2.
За да свети лампата B, ключът трябва да се постави в положение 2.

Фиг. 2.

Примерни теми за проекти и дискусии
● Електромобили. Учениците извършват проучване за

съвременните електромобили, като търсят отговор на въпросите: Колко километра пробег може да измине електрическа
кола с едно зареждане на батерията? За колко време се
зарежда батерията? Кои са предимствата и недостатъците
на електромобилите? Как използването на електромобили
допринася за опазване на околната среда?

Проводници и изолатори
Методически бележки
Електричните свойства на веществата се характеризират количествено с физичната величина специфично съпротивление (или специфична проводимост).
Добрите проводници имат малко специфично съпротивление (голяма специфична проводимост), а добрите изолатори – обратно. Най-добри проводници
са металите, защото техните най-външни (валентни)
електрони не са свързани към отделните атоми, а
могат да се движат свободно в целия кристал – образуват газ от свободни електрони. Под действие на
електрични сили (електрично поле) свободните електрони извършват насочено движение – по металния
проводник протича ток. В диелектриците практически няма свободни електрони. Затова тяхното специфично съпротивление е много голямо и те са доб
ри изолатори.
Чистата дейонизирана вода е диелектрична течност. Нейното специфично съпротивление е относително голямо и тя е изолатор. В природните води
обаче са разтворени във вид на йони редица примеси.
Тези йони правят водата от крана сравнително добър
проводник. Затова в бита е опасно да се използват
електроуреди в мокри и влажни помещения. Човешкото тяло съдържа голямо количество вода, в която
са разтворени йони на различни соли (например готварска сол). Затова то също е проводник. Например
когато ръцете ни са потни или мокри, електричното
съпротивление на тялото ни намалява многократно и
така се увеличава опасността от токов удар.

Провеждане на урока
Урокът има подчертано практическа насоченост.
Учениците да си припомнят изученото в 4. и 5. клас
за металите. Те знаят, че металите са най-добрите
проводници на топлина. Поставете проблем: Можем ли да очакваме, че металите са добри проводници и на електричество? Учениците да дадат предложения как опитно да проверим това. Да планират
подходящ експеримент, ако разполагат с батерия и
лампа.
С участието на учениците извършете опити, подобни на описаните в учебника. Начертайте на дъската таблица 1 от учебника и я попълнете с резултатите от опитите. Редувайте предмети от метали и
изолатори. Учениците да направят предположения
дали тестваният материал е проводник или изолатор.
Можете да проведете гласуване. След това се проверява опитно кое предположение е вярно.
Използвайте схемите от фиг. 2 и фиг. 3 на с. 46
от учебника, за да разясните разликата в строежа на

металите и на изолаторите. Не е необходимо да се
въвежда понятието диелектрик. Акцентирайте върху
най-важното: Металите са много добри проводници,
защото в тях има свободни електрони. В изолаторите няма такива електрони.
Една важна цел на този урок е учениците да се
запознаят с основните правила за безопасна работа с
битови електроуреди. Още веднъж трябва да се подчертае, че токът от електрическата мрежа може да
бъде много опасен. Това се прави, без да се използва
понятието електрично напрежение. Понятието токов
удар се въвежда, без да се характеризира количествено. Проведете беседа по темата за безопасното използване на електричеството в нашия дом. Децата
да коментират ситуациите, показани на рисунките
в учебника. Да направят изводи. Може да изготвят
табла (зад. 8 от учебника).
Поражения от електричен ток (информация за учителя)
Пораженията върху човешкия организъм, предизвикани от
протичане на електричен ток, зависят главно от два фактора:
големината на тока и пътя, по който този ток тече. Особено
опасни са случаите, когато токът засяга мозъка и сърцето.
Съпротивлението на човешкото тяло в най-голяма степен зависи от състоянието на кожата и може да се изменя в много широки граници. При суха кожа то достига
1 000 000 W, докато влажната кожа намалява съпротивлението до 1000 W. Наличието на драскотини и рани по кожата намалява съпротивлението, тъй като кръвта и вътрешните
органи съдържат свободни йони и имат малко електрично
съпротивление.
Токове над 10 mA предизвикват съкращаване на мускулите, при което може да се окаже, че човек не е в състояние сам
да се освободи от проводника, който случайно е докоснал.
Възможно е спиране на дишането. Първата помощ включва
освобождаване на пострадалия от електричното напрежение,
като се вземат мерки помагащият да не попадне също под
напрежение. След това се прилага изкуствено дишане.
Токове над 70 mA, засягащи сърцето, предизвикват неконтролируеми съкращения на сърдечния мускул, наречени
фибрилации. Те нарушават кръвообращението и могат да доведат до смърт, ако не бъдат своевременно прекратени.
Примерни теми за проекти и дискусии
Първа помощ при токов удар. Проектът се реализира от
група ученици. Групата проучва кои са най-неотложните
мерки (освобождаване на пострадалия от контакта с електрическата мрежа, като помагащият използва непроводящи
предмети (например дървена пръчка) и взема мерки самият
той да не попадне под токов удар; проверка на дишането и
пулса на пострадалия; сърдечен масаж и изкуствено дишане
и др.) Използват се нагледни материали, може да се изготви
табло. Дискутират се мерките за предпазване от токов удар.
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Електрична енергия
Методически бележки
Електрична енергия. Камък, издигнат над земната
повърхност, има гравитационна потенциална енергия.
Ако пуснем камъка да пада, неговата потенциална
енергия под действие на силата на тежестта постепенно се превръща в енергия на движението (кинетична
енергия). При удара на камъка в земната повърхност
енергията на движението се превръща в топлинна
енергия – камъкът и земната повърхност се нагряват.
По подобен начин електроните, които се намират върху отрицателния полюс на батерия, имат електрична
потенциална енергия. Когато в електрическа верига
тече ток, електроните извършват насочено движение
под действие на електрични сили. Част от електричната им енергия се превръща в енергия на движението.
Електроните се ускоряват, но много често се удрят в
градивните частици на проводника. При тези удари кинетичната им енергия се превръща в топлинна
енергия и проводникът се нагрява. Така става непрекъснато превръщане на електрична енергия в топлинна енергия. Когато достигнат до положителния полюс
на източника, електроните вече са отдали своята електрична енергия: тя се е преобразувала в друг вид енергия. Вътре в източника на електроните действат т.нар.
странични сили. Тези сили пренасят електроните от
положителния на отрицателния полюс и възстановяват тяхната електрична енергия. Необходимата за това
пренасяне енергия се взема от източника. В батериите протичат химични реакции, при които се отделя
химична енергия. Под действие на страничните сили
става преобразуване на химичната енергия в електрична енергия.
И така, във външната част на веригата електричната енергия се превръща в топлина (в проводниците
и нагревателите), в светлина (лампи) или в механична
енергия (електромотор). Вътре в източника става превръщане на химична енергия в електрична енергия.
Енергията нито изчезва, нито се създава. Тя само се
преобразува от един вид в друг вид. Ще отбележим,
че консуматорите консумират електрична енергия, т.е.
преобразуват я в друг вид енергия. Те не консумират
електричен ток: токът, който влиза в един консуматор,
е равен на тока, който излиза от него.

Провеждане на урока
Започнете урока с беседа за енергията. Учениците да
разкажат какви видове енергия познават. Какъв вид
енергия използват най-често във всекидневието? Да
разкажат как се произвежда електроенергията. Да дадат примери за превръщане на енергията от един вид
в друг вид.
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Демонстрирайте топлинното действие на електричния ток (фиг. 1 от урока в учебника). Учениците
да дадат примери за електроуреди от бита, които отделят топлина (котлони, радиатори, бойлери и др.).
Разгледайте след това светлинното действие на
електричния ток.
Електрически лампи (информация за учителя)
Европейският съюз забрани изцяло пускането на пазара на
всички разновидности на класическите лампи с нажежаема
жичка, предназначени за осветление в бита. Мярката трябва
да спомогне за реализирането на плана за повишаване с
20 % на енергийната ефективност на европейската икономика до 2020 г. В момента тече постепенната замяна на лампите с нажежаема жичка с енергоспестяващи лампи, които
могат да се поставят в същите фасунги. Енергоспестяващите
лампи са два вида: луминесцентни и светодиодни.
Луминесцентните (тръбни) лампи се състоят от стъклена
тръба, запълнена с разреден газ (пари на живака и др.)
Протичането на ток през газа (явлението се нарича газов
разряд) е съпроводено с излъчване (най-често в невидимата ултравиолетова област на спектъра). Това лъчение се
поглъща от луминофора (вещество, което е нанесено върху
стъклената тръба) и предизвиква луминесценция (светене) на
луминофора, чийто спектър е близък да дневната светлина.
Светодиодите са полупроводникови структури, които излъчват светлина, когато през тях протече електричен ток.

Проведете беседа за пестенето на електроенергията.
Учениците да направят предложения как може да се
спести електроенергия за отопление, осветление и
други нужди. Да изпълнят задачата Енергоспестяващи лампи от учебната тетрадка. Интересна допълнителна информация за светодиодните лампи се съдържа в електронния вариант на учебника.
Използвайте електромотор от детска играчка
(електромотор за постоянен ток), за да демонстрирате механичното действие на електричния ток. Насочете вниманието на учениците към преобразуването
на енергията. В електромотора електричната енергия
се преобразува в енергия на движението (механична
енергия). Можете да покажете опитно, че посоката на
въртене на оста на електромотора зависи от посоката на тока. Ученици да изпълнят проекта Работещ
прост модел на електромотор (с. 58 от учебника).
Припомнете изученото в 4. клас за звука: източниците на звук извършват трептения, които се разпространяват във въздуха и достигат до нашето ухо.
Учениците да изброят уреди, които преобразуват
електрична енергия в енергия на звука. (Звуковата
енергия също е механична енергия.)

Постоянни магнити
Методически бележки
Магнитни свойства на веществата. Всички вещества проявяват магнитни свойства. Например топче
от бисмут се отблъсква от много силен магнит, докато топче от хром се привлича към магнита. Веществата, които се привличат от силен магнит, били
наречени от английския физик Майкъл Фарадей
(1791–1867) парамагнитни вещества, а онези, които
се отблъскват – диамагнитни вещества. Парамагнитни вещества са хромът, алуминият, кислородът
и др. Диамагнитни свойства имат бисмутът, медта,
водата и др. Парамагнитните и диамагнитните вещества се намагнитват много слабо. Когато се извадят от магнитното поле, те напълно се размагнитват.
Желязото, кобалтът и никелът се намагнитват много
по-силно. Те се наричат феромагнитни вещества (от
лат. ferrum – желязо). Характерно за феромагнитните
вещества е, че след премахване на външното магнитно поле те остават намагнитени – превръщат се в постоянни магнити.
В 6. клас не се изучава диа и парамагнетизмът. Под
вещества, които имат магнитни свойства, се разбират
само феромагнитните вещества. Магнетизмът на веществата се определя от свойствата на техните атоми
и молекули. Атомният магнетизъм обаче е сложно явление, което в 6. клас не се разглежда дори на елементарно равнище. Учебното съдържание се ограничава
до характеризиране на магнитите с два полюса, които
взаимодействат с магнитни сили (не се въвежда понятието магнитно поле). Магнитните сили намаляват
при раздалечаване на полюсите. Намагнитването се
описва като процес, при който тяло от магнитно вещество се превръща в постоянен магнит. Важен акцент в
учебното съдържание е съвременното приложение на
магнитните материали.

Провеждане на урока
Започнете урока с беседа. Учениците да разкажат
какво знаят за магнитите. За какво се използва компасът? Кои вещества имат магнитни свойства?
Демонстрирайте опита от фиг. 1 на с. 52 от учебника. Определете, назовете и маркирайте полюсите
на магнита. Обяснете откъде идва тяхното название.
Подчертайте, че всеки магнит има два полюса. Природата на магнетизма е такава, че не е възможно да
се разделят магнитните полюси, т.е. да се получи
магнит само с един полюс.
През 1931 г. британският физик Пол Дирак (1902–1984)
предсказва съществуването на магнитен монопол – хипотетична частица, която е носител на магнитен заряд, т.е. има

свойства, подобни на магнит с един полюс. Такива частици
обаче все още не са открити. Експериментите в това направление продължават, защото въпросът дали съществуват
магнитни монополи, е принципно важен за физиката.

Всеки ученик може да си набави два магнита и
самостоятелно да изпълни опитите, показани на фиг.
2 и фиг. 3 от учебника. По мускулното усилие, което
е необходимо, за да задържи магнитите неподвижни,
той сам стига до извода, че магнитните сили нарастват
при приближаване на магнитите един към друг. За демонстрация пред класа използвайте окачения на нишка магнит от фиг. 1. Когато приближавате втори прав
магнит към единия му полюс, окаченият магнит се
завърта. По посоката и ъгъла на завъртане направете
изводи за характера на магнитните сили (привличане
или отблъскване) и за тяхната големина.
Освен с игли, намагнитването може да се демонстрира с лист от ножовка или с отвертка. Използвайте
тела, които не са предварително намагнитени. Проверете пред класа, че те не привличат железни предмети. Важно е да се покаже, че в случая са възможни
две посоки на намагнитване , т.е. две ориентации на
магнитните полюси на получения постоянен магнит.
Това ще помогне на учениците след това да придобият
елементарна представа за механизма, по който се осъществява магнитният запис на информация.
Освен споменатите в учебника, посочете и други приложения на магнитните материали. Например
магнитни ленти се използват в аудио и видеокасетите.
Ще отбележим, че CD и DVD не са магнитни носители. Информацията върху тях се записва и чете по
оптичен път с помощта на лазер.
Въпроси и задачи
7. Твърди дискове се използват главно в компютрите (сървъри, работни станции, персонални компютри, лаптопи и
други). Освен това те се използват за външна памет, в някои
цифрови видеозаписващи устройства, цифрови аудиоустройства, персонални цифрови асистенти (джобни компютри) и
други. През последните години твърдите магнитни дискове
срещат засилващата се конкуренция на твърдотелните (полупроводникови) дискови устройства (SSD). Последните са
значително по-бързи, нямат движещи се части, безшумни
са, не се нагряват и консумират по-малко електроенергия.
8. Неодимовите магнити са постоянни магнити, направени от
сплав на неодим, желязо и бор. Те са много силни магнити,
подходящи са за физични демонстрации, но с тях трябва
да се борави внимателно. Малък неодимов магнит повдига
тежест с маса няколко килограма (фиг. 4 на с. 57 от учебника). По-голям неодимов магнит може да предизвика нараняване и да счупи ръка, ако човек се озове между магнита
и голям железен предмет.
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Електромагнити
Методически бележки
Магнитно действие на електричния ток. През
1820 година датският физик Ханс Кристиан Оерстед
поканва в дома си свои приятели и студенти, за да
демонстрира пред тях как електричният ток загрява
опъната жица. Близо до жицата той случайно поставя компас, защото смятал след това да направи демонстрация с магнити. Когато пропуска силен ток по
жицата, Оерстед с изненада забелязва, че магнитната
стрелка се отклонява и застава перпендикулярно на
проводника. Така той открива магнитното действие
на електричния ток.
Чрез урока за нови знания Електромагнити се
постига очакваният резултат от учебната програма
„Ученикът описва качествено действието на електромагнита и дава примери за приложението му“.
Принципът на електромагнита се основава на магнитното действие на електричния ток. Затова урокът
започва с възможно най-простия опит, който демонстрира магнитното действие на тока (фиг. 1 на с. 54
от учебника). С този опит учениците се убеждават,
че освен топлинно, светлинно и механично действие,
електричният ток има още и магнитно действие. Така
по логически ясен начин се стига до едно от важните
практически приложения на магнитното действие на
тока при електромагнитите.

Провеждане на урока
Демонстрирайте магнитното действие на електричния ток. Освен опитът от фиг. 1 на с. 54 от учебника,
подходяща демонстрация е опит с намотка и постоянен магнит. Когато по намотката се пропусне ток,
тя се привлича или се отблъсква от постоянния магнит (вж. задачата Магнитно действие на електричния ток от учебната тетрадка). Можете да поставите
предварително задача на група ученици да изпълнят
проекта Магнитно действие на електричния ток
(c. 58 от учебника). Учениците представят в клас
своята разработка и демонстрират как електричният
ток по проводникова намотка предизвиква завъртане
на стрелката на компас (един или няколко).
Всеки ученик може самостоятелно да направи
електромагнит и да изпълни с него опитите, представени в учебника. Опишете устройството на електромагнита. Посочете предимствата на електромагнитите пред постоянните магнити. Учениците да
отговорят на въпроса: Защо в електромагнитните
кранове се използват електромагнити, а не се използват постоянни магнити?
В учебника и в учебната тетрадка са представени три опростени схеми, илюстриращи някои от
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приложенията на електромагнитите. Принципът на
действие на електрическия звънец е обяснен в учебника. Учениците трябва самостоятелно да разчетат
схемите на електрическия предпазител (задача в
учебника) и на релето (задача от учебната тетрадка)
и да отговорят на поставените въпроси. Самите въпроси съдържат насочваща информация и помагат да
се разбере как работят тези устройства.
Като допълнителен учебен материал в урока са
посочени две съвременни приложения на силните
електромагнити: високоскоростни влакове и магнитни томографи (скенери).
Високоскоростните влакове на магнитна левитация се наричат маглев влакове. Най-известните експериментални линии
с маглев влакове са в Япония и Китай. Левитацията при маглев
влаковете се постига чрез технологии, използващи различни
видове магнити:
1. Свръхпроводящи магнити. Намотката на такъв магнит
е идеален проводник (свръхпроводник), по който може да
тече силен ток, без да се отделя топлина. Това обаче е
възможно само при много ниска температура. Поддържането
на такива температури изисква скъпи охладителни системи.
2. Обикновени електромагнити.
3. Силни постоянни магнити.
Достойнства: най-високата скорост от всички видове
наземен транспорт; относително малък разход на електроенергия; ниско ниво на шума.
Недостатъци: много висока цена; релсовият път за маг
лев влак не може да се използва за никакъв друг транспорт
(обикновени влакове).
Магнитните скенери също използват три вида магнити:
1. Постоянни магнити. Те са много тежки – с маса до
100 тона.
2. Електромагнити с медни жици. Те консумират много
електроенергия, защото се захранват от силен ток и в намотките им се отделя голямо количество топлина.
3. Свръхпроводящи магнити, които се охлаждат от течен
хелий. Независимо от високата цена, свръхпроводящи магнити се използват в повечето съвременни магнитни скенери.

Въпроси и задачи
5. a) Магнитната сила, с която електромагнитът действа на
железния лост, зависи от тока. Колкото е по-силен токът,
толкова по-голяма е и магнитната сила.
б) Когато токът изведнъж стане много силен, магнитната сила рязко нараства (нараства усилието), поради което
лостът преодолява съпротивлението на пластинката (товара)
и се завърта.
в) При завъртането на лоста двата контакта се отдалечават един от друг и електрическата верига се прекъсва.
г) Трябва да се натисне бутонът. Той завърта лоста в
противоположната посока и възстановява началното му положение, показано на схемата.

Градивни частици на веществата
Методически бележки
1. Още от времето на Демокрит е възникнала идеята, че всички вещества са изградени от малки неделими частици – атоми. Тази идея се възкресява в
началото на ХІХ в. от Джон Далтон (1766–1844). Той
си представял атомите като еластични сфери, между
които действат сили на привличане и отблъскване. До
понятието „молекула“ Далтон не е стигнал.
2. Атомите се свързват и образуват нови частици – молекули, които се характеризират с нови свойства. През 1811 г. италианският учен А. Авогадро
(1776–1856) развил т.нар. „молекулна хипотеза“. В
основата на тази хипотеза лежи представата за молекулата като най-малката частица, която съществува самостоятелно. Дж. Далтон е направил редица
опити, които доказват съществуването на атомите.
Атомите и молекулите са изключително малки. Всичко във Вселената е изградено от атоми. До днес са
известни 118 различни видове атоми.
3. Атомите се превръщат в йони. Ако атомът загуби един или няколко електрона, той се превръща в положителен йон. Ако атомът присъедини един или няколко електрона, той се превръща в отрицателен йон.
Когато йоните произлизат от един атом, се наричат
прости йони. Ако в състава на йоните участват няколко различни по вид атома, те се наричат сложни йони.
Например прости йони са: натриевите, хлоридните,
бромидните и др. Сложни йони са: хидроксидсидните
йони, сулфатните, нитратните, амониевите и др. Едни
йони имат положителен заряд, например натриевият
йон има един положителен заряд, а калциевият – два
положителни заряда. Други йони имат отрицателен
заряд. Например хлоридните йони имат един отрицателен заряд, а сулфидните – два отрицателни заряда.
В електростатично поле йоните се насочват към
съответния електрод, а атомите са електронеутрални.
Йоните имат различни свойства от атомите. Атомите
съществуват в свободно състояние само при определени условия, докато повечето йони са стабилни в
течна, твърда и газова фаза. Има йони, които съществуват само в разтвор. Такива са амониевите и хидрок
сидните йони. Йоните имат различен вкус от този на
атомите. Натриевите и калиевите йони са солени,
магнезиевите – горчиви, а алуминиевите – стипчиви.

затвърдяват и до известна степен разширяват знанията за атоми и молекули. Работете с модели на молекули, познати от 5. клас, например модел на молекулите на водата, кислорода и др. Мотивацията за
необходимостта от познаване строежа на веществата
е в разнообразните свойства на материалите, които
се използват в бита и в промишлеността. Ново вещество не може да се създаде, без да се имат предвид
градивните му частици. Понятието „йон“ изведете
въз основа на факта, че йоните произлизат от атомите
при приемането или отдаването на електрони. Насочете вниманието на учениците върху простите йони.
Подчертайте характерните им свойства: имат положителен или отрицателен заряд, различни свойства
от тези на съответните атоми.
Понятието „йон“ формирайте на най-елементарно равнище, като частица, произлязла от атома при
приемане или отдаване на електрони. Обяснете строежа на кристалче от готварска сол (натриев хлорид) и
покажете модел на кристала.
Ако има време, възложете на учениците да решат
първите две задачи от урока в учебника. Задача 4 я
дайте за домашна работа. Предложете на учениците
да направят модели на молекулите на водород, кислород и вода. Подходящи материали са картон, пластилин, кибритени клечки и бои.
Интерес ще предизвика у учениците следната
задача:
Пред вас са пет думи с разместени букви. Подредете буквите така, че да се получат думи, на които
отговарят дадените описания.

МКУЛЕАЛО –
ОМАТ –
ОНИЙ –
			
НОТОПР –
			
НИРОЕЛЕКТ –
			

градивна частица на веществото
градивна частица на молекулата
частици, които произлизат от атомите и имат
положителен или отрицателен заряд
градивна частица на ядрото на атома,
заредена положително
частици, които обикалят около ядрото и имат
отрицателен заряд

Провеждане на урока
Актуализирайте наученото за атомите и молекулите
от 5. клас. Даването на допълнителни исторически
сведения за откриването на атомите и молекулите
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Химичен елемент. Прости и сложни вещества
Методически бележки
1. Химичен елемент. Още древногръцките философи търсят основните елементи, които изграждат
материалния свят и определят неговото разнообразие. Според тях това са: вода, въздух, огън и земя.
Понятието „химичен елемент“ се въвежда от английския учен Р. Бойл (1627–1691), който е химик, физик
и философ. Според Р. Бойл химичните елементи са
най-простите вещества, които образуват сложните и
се получават от тях чрез разлагане. Той въвежда анализа и синтеза в химията като най-важни методи за
изследване на веществата.
Конструира прибори за измерване на газове и
течности. Бил е президент на Кралското научно дружество в Англия.
Химичният елемент е съвкупност от атоми.
Всеки отделен атом от тази съвкупност е представител на елемента, независимо от това, дали е изолиран
или е в състава на прости и сложни вещества.
Днес се приема, че атомът запазва принадлежността си към химичния елемент дотогава, докато не се
промени броят на протоните в ядрото. Понятието химичен елемент е абстрактно по своята същност, но е
основно в науката химия. Въпреки огромното разнообразие в природата, веществата са изградени само
от 118 вида атоми. На емпирико-аналитично равнище
понятието химичен елемент е логически подчинено
на понятието вещество. Понятието атом, като градивна частица, се използва като множество еднакви по
вид атоми, които имат еднакъв брой протони и еднакви свойства. В химията е прието химичните елементи да се наричат съставни части на веществата.
2. Прости и сложни вещества. Чрез определението за химичен елемент се стига до определенията
за просто и сложно вещество и се разкрива взаимовръзката:
При определението за сложно вещество се използват и знанията за йоните като градивни частици
на веществото.

Химичен
елемент

Просто вещество, съставено само от
атомите на един химичен елемент.
Сложно вещество, съставено от
атоми на различни химични елементи.

Често пъти един и същ химичен елемент съществува под формата на няколко прости вещества. Дължи
се на различния брой атоми, които образуват молекулата, например озон (О3) и кислород (О2). Явлението
се нарича алотропия. В други случаи различието се

дължи на различния кристален строеж например графит и диамант.

Провеждане на урока
Темата заема важно място в общата структура на
учебното съдържание по „Човекът и природата“.
Свържете новите понятия „химичен елемент“ и
„просто и сложно вещество“ с понятието „градивни
частици“, като използвате фронтална беседа и припомнете кои са градивните частици. Насочете вниманието на учениците към моделите на молекулите
на водата и кислорода. Те са познати на учениците
от пети клас. Използвани са и в предходните уроци.
Темата е благодатна откъм исторически сведения.
Можете да изберете химични елементи, чийто прости вещества хората са използвали от древността, а
именно сяра, желязо, мед, сребро и др. Подчертайте,
че атомите на всеки един от тях са еднакви по вид
и проявяват еднакви свойства, но се различават от
атомите на другите химични елементи. Съобщете на
учениците, че първото определение за химичен елемент е дадено от английския учен Р. Бойл. Разкажете
за неговата дейност.
В хода на урока изяснете връзката между трите понятия: химичен елемент – просто вещество –
сложно вещество, като използвате таблиците, дадени
в учебника и в учебната тетрадка. Обърнете внимание, че сложните вещества се наричат още химични
съединения.
Изградете накрая на часа примерна интелектуална карта. Тя ще бъде и обобщението на новите знания
върху градивните частици. Празните места в интелектуалната карта ще бъдат попълнени, когато учениците получат необходимата информация.

метали

прости

неметали

ВЕЩЕСТВА

протони

ГРАДИВНИ
ЧАСТИЦИ

сложни

прости

ядро
атоми
обвивка
електрони
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ВИДОВЕ

молекули

йони
сложни

Състав на веществата
Методически бележки
Елементен състав на веществата. Простите вещества не се разлагат химически, а сложните се разлагат. Това е свързано с химичния състав на веществата,
който от своя страна е свързан с основното понятие
в химията – химичен елемент. При разлагане на вода
с помощта на електричен ток се получават водород и
кислород. Те са прости вещества, защото се състоят
от по един химичен елемент. Съставът от химични
елементи, които изграждат веществата, се нарича
елементен състав. Атомите като основна градивна
частица на веществото взаимодействат с атоми на
същия или на друг химичен елемент, с който са в
контакт. В резултат се получават прости или сложни
вещества. Следователно простите вещества са съставени от еднакви по вид свързани атоми, а сложните
– от различни по вид свързани атоми. За атомите са
чужди свойствата като цвят, ковкост, твърдост, електропроводност и др. Те обаче са важни характеристики на простите вещества. Веществата, в зависимост
от състава си, се делят на метали и неметали, които
се различават по свойства.
Простите вещества водород, кислород, азот и
др. имат двуатомни молекули. Те са газове. Междумолекулното им взаимодействие е много слабо. Значителен е броят на простите твърди вещества. При
повечето от тях атомите са свързани и подредени
помежду си в пространството в строго определен
ред. Такива вещества са твърди кристални вещества
като например диамант, силиций, бор и др. Металите,
с изключение на живака, също са твърди кристални
вещества. При тях атомите се превръщат в положителни йони, подредени в пространството в строго определен ред, а отделените електрони са между тях.
Понятието молекули за такива вещества губи смисъл.
Градивните частици на кристалите от прости вещества са атоми и молекули.
Освен кристални, простите твърди вещества могат да бъдат и аморфни. При тях градивните частици
не са строго подредени едни спрямо други в пространството. Различието в порядъка на веществата
води до съществени разлики в свойствата им.

Сложните твърди вещества също могат да бъдат
кристални и аморфни. Кристални вещества, чиито
кристали са изградени от атоми на два или повече
различни химични елемента, са кварцът (SiO2), карборундът (SiC). Кристалът трябва да се разглежда
като една гигантска молекула. Градивните частици на
кристали от сложни вещества могат да бъдат атоми,
молекули или йони.

Провеждане на урока
Чрез беседа най-напред изяснете какво трябва да се
разбира под състав на простите вещества. Подберете
прости вещества например водород, кислород, азот,
и ги сравнете по свойства с атомите им. Те имат различни свойства. Подчертайте, че въз основа на състава си простите вещества се разделят на две големи
групи: метали и неметали. Вторият признак, по който
могат да се различат простите вещества, е свързването и подреждането на атомите в пространството в
строго определен ред. Покажете образци от различни
метали, йодни кристали, сяра и др.
По аналогия стигнете до извода, че и твърдите
сложни вещества също ще се различават по състав
и по подреждането на градивните частици в строго
определен ред в пространството.

прости
вещества

елементен
състав

един химичен
елемент

подреждане на
атоми и молекули в
пространството

кристали,
изградено от атоми
или молекули

атоми, свързани
в молекула
H2, N2, O2

сложни
вещества

елементен
състав

два или повече
химични елемента

свързване на
атоми, молекули
или йони

кристали,
изградени от атоми
(SiO2), молекули
(лед) или йони
(готварска сол)

различни атоми,
свързани в
молекула: серен
диоксид, азотен
диоксид
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Физични свойства на веществата
Методически бележки
1. Изследването на свойствата на веществата
започва с изучаване на техните физични свойства.
Обособяват се три групи от физични свойства. Основният признак, по който се класифицират физичните свойства на веществата, е наличие или отсъствие на въздействие върху изучавания обект. В
първата група се обединяват тези свойства, които се
приемат чрез сетивата (състояние, цвят, блясък, миризма, вкус и др.).
Във втора група се включват тези свойства, които се установяват опитно, но се описват с качествени характеристики (разтворимост във вода и други
разтворители, ковкост, изтегливост, крехкост, твърдост, привличане от магнит и др.). Към трета група
спадат тези физични свойства, които се установяват
чрез измерване или се вземат от справочни таблици
(температура на топене, температура на замръзване,
плътност и др.).
2. Чрез пряко наблюдение се установява дали веществото е твърдо, течно или газ. Когато се използва
разтвор на дадено вещество, трябва да се показва и
веществото в твърдо състояние, например кристали
от син камък и разтвор от син камък. Цветът се наблюдава пряко, като понякога се използва определен
фон. Миризмата се установява само с разрешение на
учителя. Помирисва се чрез навяване с ръка. Вкусът
също се установява с разрешение на учителя, ако веществото не е отровно и е чисто.
3. Разтворимостта на дадено вещество се установява по справочни таблици, но разтварянето в различни разтворители се определя чрез опит с пряко
наблюдение или чрез изследване с микроскоп върху
предметно стъкло.
4. Плътността се установява от справочни таблици
или чрез самостоятелно пресмятане на опитни данни.

Провеждане на урока
Преговорете знанията за физичните промени с веществата. Подчертайте, че свойствата, които проявяват веществата при физичните промени, се наричат
физични свойства. Подчертайте още, че физичните
промени са обратими, за разлика от химичните, където се получават нови вещества с нови свойства.
Предложете на учениците да решат самостоятелно следните примерни задачи:
1. Коя от изброените е физична промяна?
а) получаване на глюкоза при фотосинтеза
б) стапяне на олово
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в) изгаряне на сяра
г) разлагане на вода под действието на електричен
ток
2. Кое свойство е характерно само за желязото ?
а) сребристобял метал
б) привлича се от магнит
в) ковък и изтеглив
г) топи се при висока температура
Насочете вниманието на учениците чрез наблюдение да установят някои от физичните свойства на
предложените образци от различни прости и сложни вещества. За образци използвайте: сяра, йод на
кристали, мед, сребро, желязо, кристали от готварска сол, син камък и др. Целенасочено и последователно, заедно с учениците, определете състоянието
на веществата, цвета и блясъка им. Запознайте ги с
основни правила за безопасност при работа в химичната лаборатория. Обяснете защо никога не се
опитват миризмата и вкусът на непознати вещества.
Разкажете някои исторически факти, които доказват, че изучаването на свойствата на веществата е
трудна и отговорна работа, която понякога е коствала живота на учените. Например Плиний Стари,
живял през І век на н.е., е загинал при изследване
изригването на вулкана „Везувий“. Виновници за
смъртта му са газовете сероводород, серен диоксид
и серните пари.
Чрез опит установете други физични свойства на
предложените образци. Завършете урока, като изградите таблицата
Физични свойства

Начин за установяване

1. Състояние

пряко наблюдение

2. Цвят

пряко наблюдение

3. Блясък – метален, кристален

пряко наблюдение

4. Миризма

опит, чрез навяване с ръка

5. Разтваряне във вода и в други разтворители

опит

6. Разтворимост

справочни таблици

7. Плътност

справочни таблици, изчисление чрез опитни данни

8. Температура на топене и на кипене

справочни таблици

9. Електропроводимост и топлопроводност

наблюдение, опит

10. Ковкост, изтегливост, твърдост,
крехкост, привличане от магнит

наблюдение, опит

Химични промени на веществата.
Химични реакции
Методически бележки

Провеждане на урока

1. Понятието „химична реакция“ е специфична
частнонаучна категория и е свързано с понятията
„вещество“ и „химичен елемент“.
2. Съществени признаци за понятието „химична
реакция“ са: а) превръщане на едни вещества в други; б) запазване на химичните елементи по брой и
видове.
3. Химичните реакции протичат с разкъсване на
химичните връзки между атомите или йоните, изграждащи изходните вещества, и създаване на нови
връзки в продуктите на реакцията. За да протече една
химична реакция, изходните вещества трябва да притежават свойството да взаимодействат помежду си.
4. За да се установи, че при една химична реакция са се получили нови вещества, необходимо е да
се сравнят техните свойства със свойствата на изходните вещества. Обикновено се прави анализ на физичните им свойства (цвят, миризма, разтворимост в
дадена среда).
5. Химичните реакции се изразяват по различен
начин. Тъй като учениците не познават още химичната символика, изходните вещества и продуктите на
реакцията се изписват с думи. Знакът „+“ означава
„взаимодействат“, а стрелката показва посоката на
протичане на химичната реакция. По какъвто и начин
да изразим химичната реакция, то той винаги дава
определена качествена и количествена информация
за елементния състав на участващите в реакцията вещества и свойствата им.

Преговорете с учениците приликите и разликите
между физичните и химичните промени. За тази цел
използвайте беседа, съпроводена с демонстрации на
различни химични реакции.
Направете анализ на опита, описан в учебника.
Насочете вниманието на учениците към промените,
които настъпват със сярата при нагряване. Най-напред тя се стапя. Това е физична промяна. Ако нагряването продължи, сярата се запалва, гори с бледосин
пламък и се получава ново вещество, което е газообразно и има задушлива миризма. Между сярата и
кислорода от въздуха е протекла химична реакция.
Получило се е ново вещество – серен диоксид, което
е с нови свойства.
Опит: Огънете медна тел. Промяната, която наблюдават учениците, е физична. След това нагрейте
медната тел. Тя почернява, защото медта е реагирала
с кислорода от въздуха и се е образувало ново вещество меден оксид, което е с нови свойства.
Научете учениците да изразяват химичните реакции, като изпишат изходните вещества и продуктите
на реакцията. Предложете им да изчитат на глас означените химични реакции и обяснете значението на
знаците „+“ и „→“.
Накрая на часа направете извод: От едни вещества се получават други вещества вследствие на
прегрупирането на атомите, а химичните елементи
остават непроменени.
За домашна работа можете да предложите на учениците следната задача:
Изброени са изходните вещества и продуктите на
химични реакции. Изразете химичните реакции.

№

Изходни вещества

Продукти на реакцията

1

живачен оксид

живак, кислород

2

водород, кислород

вода

3

сяра, кислород

серен диоксид

4

цинк, солна киселина

цинков дихлорид, водород

5

алуминий, кислород

диалуминиев триоксид

6

желязо, сяра

железен сулфид

7

натриева основа,
солна киселина

натриев хлорид, вода

8

вода

водород, кислород
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Условия и признаци за протичане на химичните реакции
Методически бележки
1. За протичането на химичните реакции е необходимо изходните вещества да бъдат в допир (контакт)
помежду си. Ако те са газове, той се осъществява
чрез смесване. Контактът между изходните течни и
твърди вещества значително се подобрява при стриване и разбъркване.
2. Голяма част от химичните реакции протичат при
нагряване. Например за да реагират желязо и сяра,
необходимо е да се нагреят. Полученият продукт не се
привлича от магнит и е различен от сярата и желязото.
Съгласно правилото на Вант-Хоф, при повишаване на
температурата с 10 °С реакцията протича от 2 до 4
пъти по-бързо, не важи при високи температури.
3. Облъчване със светлина и действие с елек
тричен ток. Разлагането на вода се извършва под
действието на постоянен електричен ток, но при
обикновена температура и атмосферно налягане.
4. Сетивно доловимите промени, с които е съпроводено протичането на химичните реакции, се наричат
най-общо външни признаци. Учениците трябва да
търсят обяснение за някои от наблюдаваните външни
признаци. Например външният признак при разлагане
на водата е отделяне на мехурчета. Промяната, която
се извършва с водата, е химична. Тя само външно прилича на кипенето, което е физична промяна.
5. Изрази от типа „промяна на цвета“, „изчезване или
поява на миризма“ са неточни. Не цветът, а веществото се променя. Новополученото вещество има друг
цвят, различен от цвета на изходното вещество.
6. Да се съди само по външни признаци за протичане
на химичната реакция, невинаги е вярно. Например
разтварянето на кристали натриева основа е съпроводено с отделяне на топлина. Промяната е физична,
а не химична.
7. Специфичните химични свойства за дадено вещество са известни като качествени реакции и се използват за доказване на наличността му. Например
хлоридните йони, които влизат в състава на готварската сол и солната киселина, се откриват с помощта
на разтвор от AgNO3. Протича реакцията:
натриев +
хлорид		

сребърен
нитрат

сребърен + натриев
хлорид		 нитрат

Сребърният хлорид се получава като бяла утайка,
която се събира на дъното на съда, в който се извършва опитът.

Провеждане на урока
Насочете вниманието на учениците към опитно установяване на условията за протичане на химичните
реакции, като разкриете връзката между понятията

32

„химична реакция“, „химични свойства“ и „условия
за протичане на химичните реакции“.
Химичните реакции могат да протичат при различни условия. Сравнете ги, като имате предвид една
химична реакция. Например в епруветка поставете
късче цинк и залейте със солна киселина. Пребройте
мехурчетата газ, които се отделят за 60 s. След това
отново повторете опита, но загрейте епруветката и
пак пребройте отделените мехурчета за 60 s. Направете извод: при загряване взаимодействието между
цинка и солната киселина протича по-бързо.
Чрез фронтална беседа припомнете по-важните
условия за протичане на химичните реакции и преминете към експеримент.
Опит 1. се отнася за осъществяване на добър контакт между изходните вещества. При смесването на
лимонов сок със сода за хляб и разбъркване започва
бурно отделяне на мехурчета от въглероден диоксид.
Учениците се убеждават, че разбъркването е важно
условие за добрия контакт между участниците в химичния процес. Коментират се и другите условия за
протичане на една химична реакция: загряване, наличие на постоянен електричен ток, облъчване със
светлина и др.
Опит 2. се отнася за процеса неутрализация. Към
разтвор от солна киселина се накапва разтвор от натриева основа.
Насочете вниманието на учениците към отделящата се топлина, която е един от признаците, доказващи протичането на химична реакция. Изискайте от
тях да изразят химичната реакция със схема. Опита
позволява на учениците да наблюдават и опишат други признаци за протичане на химични реакции.
Анализирайте опит 3. и насочете вниманието на
учениците към отделянето на газ и към изменение
цвета на изходните вещества. Възложете на учениците да ги опишат, да нарисуват опитните постановки
в тетрадките си и да направят схеми на протичащите
химични реакции.
Накрая обобщете изводите от всеки опит в един извод: Образуването на утайка, разтварянето на утайка,
променянето на цвета на веществата, отделянето или
поглъщането на топлина и светлина са признаци, по
които се съди за протичането на химичната реакция.
Обяснете на учениците, че някои вещества имат
специфични химични свойства, по които могат да се
докажат. Дайте пример отново с взаимодействието
на варовик и солна киселина (опит 3). По отделящия
се газ – въглероден диоксид – се съди за наличието
на варовик (калциев карбонат). Реакцията е известна
като шумяща проба.

Химични свойства на веществата
Методически бележки
1. Понятието химични свойства е свързано с
понятието химична реакция и се дефинира така:
свойствата на веществата, които се проявяват в
химичните реакции, се означават като химични
свойства.
Чрез химичните реакции веществата проявяват химичните си свойства, като се превръщат в
други вещества. Например при горене магнезият,
сярата и въглеродът се превръщат в оксиди. Друг
пример: дифосфорният пентаоксид взаимодейства с вода и се получава ново вещество – фосфорна киселина.
2. В химичната реакция участват не едно, а повече вещества. Следователно една химична реакция
разкрива свойствата на няколко участващи в нея вещества. Например при реакцията:
натрий

+

хлор

натриев хлорид

се разкрива свойството на метала натрий да взаимодейства с неметала хлор и обратно – разкрива се
свойството на неметала хлор да взаимодейства с метала натрий.
3. Даденото вещество проявява определени свойства, но винаги при определени условия. Например
сярата взаимодейства с желязото, но винаги при нагряване. При обикновена темтература химична реакция между тях не протича.

Провеждане на урока
За основен метод изберете беседа, съпроводена с демонстрации на различни химични реакции. За предпочитане е да използвате химични реакции, които
протичат в непосредствена близост до учениците.
Предложете на учениците да сравнят физичните и
химичните свойства на някое познато вещество. Например покажете едно парче блестяща желязна тел и
парче ръждясала тел. Огънете блестящата тел и подчертайте, че с нея се извършват физични промени.
След това сравнете блестящата тел с ръждясалата.
Разликата се дължи на протеклата химична реакция
с една от пробите. Желязото взаимодейства с кислорода и водните пари от въздуха и ръждясва. Изводът
е, че при химичните реакции се получават нови вещества.

Друг опит: проверете горенето на алуминий на
прах и взаимодействието му със солна киселина.
Алуминиевият бронз гори, като се получава диалуминиев триоксид. Алуминият взаимодейства със
солна киселина, като се получава алуминиев трихлорид и водород. Тези две химични реакции определят
някои от свойствата на метала алуминий.
Натриевата основа има други свойства. Например тя реагира с меден сулфат, като се получава неразтворимото вещество меден дихидроксид, реагира
и със солна киселина, като се получава готварска сол
(натриев хлорид).
Направете извод с помощта на учениците, че
съвкупността от химични реакции, в които участват
веществата, се наричат химични свойства. Подчертайте, че различните вещества проявяват различни
свойства. По едни си приличат, а по други се различават. Например алуминият и сярата си приличат, защото горят и образуват оксиди, но натриевата основа
няма такива свойства.
Чрез беседа насочете вниманието на учениците
към факта, че при химичните реакции от едни вещества се получават други, като атомите се прегрупират
по нов начин, а химичните елементи се запазват количествено.
Формулирайте закона за запазване масата на
веществата и разкажете историята на откриването
му. Запознайте учениците с живота и дейността на
М. В. Ломоносов и А. Лавоазие. Подчертайте голямото значение на закона за запазване масата на веществата при химичните реакции за науката и практиката.
Урокът завършете с анализ на опитно установени химични свойства на веществата, като определите
по кои свойства си приличат и по кои се различават.
Например опитайте се да запалите домакинска тел
(полир), хартия и мраморен прах. Домакинската тел
(желязо) и хартията (целулоза) горят, а мраморният
прах (СаСО3) не гори.
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Кислород. Свойства на кислорода.
Химично съединяване
Методически бележки
1. Разпространение на кислорода. Количествата свободен кислород в атмосферата са огромни –
1 300 000 000 000 000 тона – колкото милиард Хеопсови пирамиди. Ако се втечни всичкият кислород в
атмосферата, той ще покрие цялата земя със слой от
синкава течност с дебелина два метра. Но колкото и
големи да са неговите запаси, все би настъпил момент, когато те ще се свършат, ако не съществуваше
процесът фотосинтеза. При него растенията връщат
част от кислорода във въздуха и заедно с някои други
процеси, се поддържа кислородният баланс на планетата.
Под формата на различни неорганични и органични съединения кислородът участва в изграждането на живата материя. В човешкия организъм се
съдържа около 65 % кислород.
2. Алотропни форми – кислород (О2) и озон (О3).
Явлението, при което един и същ химичен елемент
съществува под формата на няколко прости вещества, се нарича алотропия. Тя се дължи на различния брой атоми, формиращи молекулата. За разлика
от кислорода, озонът има остра миризма, син цвят,
по-реактивоспособен е от кислорода и т.н. В чист
кислород се диша почти пет пъти по-леко, отколкото
във въздуха. Ако озонът превиши 0,018 милиграма на
литър въздух, предизвиква смъртоносна пневмония.
Вдишването на малки количества озон е полезно, защото в резултат на окислителни процеси се унищожават микроорганизмите в дихателната система.

Провеждане на урока
Актуализирайте знанията на учениците за физичните свойства на веществата и насочете вниманието
им към физичните свойства на простото вещество
кислород. Полезно е да подчертаете кои физични
свойства не притежава кислородът. Той не е електропроводим. При него не може да се говори за блясък,
ковкост, изтегливост.
Учениците ще се убедят в по-голямата плътност
на кислорода от въздуха със следния опит: Каучукова тръбичка, от която излиза кислород, се допира до
повърхността на течно миещо вещество и веднага се
изправя вертикално. Чака се мехурчето да нарасне и
да се откъсне чрез рязко стръскване на тръбичката.
Мехурчето полита към пода.
При изясняване химичните свойства на кислорода се изхожда от знанието, че химични са свойствата,

34

които веществата проявяват при превръщането си в
други вещества, т.е. при химичните реакции. В урока
чрез опити се разкриват взаимодействията на желязо
с кислород при висока температура. И в двата случая
се получават оксиди. Така по опитен път се достига
до разкриване на съществените признаци както на
понятието „оксиди“, така и на понятието „горене“.
За визуализиране знанията на учениците относно
свойствата на кислорода разработете с тяхно участие
интелектуална карта, която може да изглежда така:

без
цвят

без
вкус

без
миризма

по-тежък
малко
разтворим от въздуха
във вода

физични свойства
просто
вещество
КИСЛОРОД

газ

неметал
химични свойства

с водород

с метали

с други
неметали

вода

оксиди

оксиди

С помощта на интелектуалната карта, изградена
в резултат на т.нар. лъчисто мислене, учениците постепенно добиват представа за утвърдения в химията
алгоритъм за изучаване свойствата както на простите, така и на сложните вещества.

Получаване на кислород. Химично разлагане
Методически бележки
1. Докато хилядолетия наред кислородът е бил
„скрит“ от очите на хората, то почти едновременно,
разделени помежду си от много километри суша и
вода, „акуширали“ раждането му шведският аптекар
Карл Шееле и английският химик Джоузеф Пристли.
К. Шееле пръв е получил кислород чрез разлагане на
различни вещества – магнезиев нитрат, калиев нитрат, сребърен карбонат и др. Той обаче не съобщил
навреме за резултатите от своите опити и затова се
счита, че Дж. Пристли е ученият, който пръв е получил кислород.
2. При демонстриране получаването на кислород
от калиев перманганат е необходимо да се спазват някои технически изисквания, а именно:
– Около 1/5 от обема на суха епруветка се напълва
с калиев перманганат.
– В устието на епруветката се поставя неплътен
тампон от памук и тогава се затваря със запушалка,
през която е прекарана газоотводна тръбичка. Може
да се използва и епруветка със страничен отвор. Памукът се поставя, защото газовата струя може да увлече малки кристалчета от калиев перманганат. Ако
даже едно кристалче попадне във ваната с вода, ще
оцвети както водата, така и получения газ. Учениците
ще видят червен кислород, което в никакъв случай не
бива да се допуска. Памучен тампон се поставя и когато кислородът се събира чрез изместване на въздух.
– В началото нагряването със спиртната лампа се
извършва в посока от отвора към дъното на епруветката. След това пламъкът се насочва към калиевия
перманганат.
– Щом се напълнят съдовете с кислород, те се затварят с покривни стъкла.
– Разлагането на калиевия перманганат се прекратява, като най-напред се изважда газоотводната
тръбичка от ваната с вода и чак тогава се спира нагряването. Ако най-напред се спре нагряването, има
много голяма опасност водата от ваната да навлезе в
газоотводната тръбичка, оттам в загрятата епруветка
и да предизвика спукването ѝ.
– Когато се използва каучукова свръзка (маркуче), стъклената тръбичка предварително се намазва с
глицерин или вазелин.

Провеждане на урока

учен Дж. Пристли. Даването на допълнителна информация за Карл Шееле ще провокира познавателния интерес на учениците. Може да направите кратък
коментар на историческия факт, свързан с „раждането“ на кислорода и приоритетите при научните открития. Съобщете на учениците, че френският
учен А. Лавоазие с много опити установил ролята на
кислорода при горенето и дишането. Той „кръстил“
получения от Пристли газ с името кислород (раждащ
киселина), тъй като погрешно смятал, че кислородът
се съдържа във всички киселини.
След изразяване на схемата
живачен оксид

нагр.

живак

+ кислород

насочете вниманието на учениците към вида на изходното вещество и към броя и вида на продуктите
на тази химична реакция. С този първи акцент, подкрепен след това със съобщаването, че кислородът
се получава чрез разлагане на вода с помощта на постоянен електричен ток (електролиза на вода) и накрая с извършването на демонстрационните опити за
лабораторно получаване на кислород, постепенно се
разкриват съществените признаци на понятието „химично разлагане“.
За да бъде образователният ефект по-голям, коментирайте с учениците съществените признаци на
понятието „химично съединяване“. Те трябва да търсят и откриват приликите и разликите между двата
вида химични реакции – химично разлагане и химично съединяване, които по своята същност са напълно
противоположни.
Дайте още примери за химичното разлагане като
химична реакция, при която се получават важни за
житейската практика прости и сложни вещества.
Можете да цитирате получаването на негасена
вар (калциев оксид) и въглероден диоксид, което се
извършва при печене на варовик (калциев карбонат).
калциев
карбонат

нагр.

калциев
оксид

+ въглероден
диоксид

Амониевият хлорид (нишадър) се използва за почистване на метални повърхности преди калайдисване. При нагряване нишадърът се разлага и се получават газовете амоняк и хлороводород. Отделеният
хлороводород взаимодейства с метални оксиди и ги
отстранява от металната повърхност.
амониев хлорид

нагр.

амоняк

+ хлороводород

Започнете урока с включения в учебника увлекателен
разказ за откриването на кислорода от английския
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Водород. Получаване на водород
Методически бележки

Провеждане на урока

1. В лабораторни условия водородът се получа
ва от цинк и разредена солна киселина.
Цинковите зърна трябва да се пускат в наклонена
епруветка, която бавно се изправя. След това се налива солната киселина и се запушва със запушалка,
през която минава газоотводна тръбичка. Необходимо е да се знае, че чистият цинк взаимодейства бавно с киселините, защото полученият върху неговата
повърхност водород образува газова преграда, която
пречи на контакта му с киселината. Няколко капки
от разтвор на меден сулфат ускоряват процеса, защото между цинковите атоми и медните йони протича
окислително-редукционен процес, при който се получават медни атоми. Създава се галванична двойка
от два метала – цинк и мед. Медта се проявява като
катод, върху който се атомизират положителните водородни йони. При това цинковата повърхност се освобождава от водородните мехурчета и остава в контакт с киселината.
2. Водородът се събира в съдове с отвора надолу чрез изместване на въздух или чрез изместване на
вода. В първия случай се изчаква малко, докато водородът изтласка въздуха от съда. Във втория случай
се изпуска малко от получения газ извън съда, за да е
сигурно, че се събира водород без примеси от въздух.
И в двата случая трябва да се внимава, защото смесите на водорода с въздуха са експлозивни.
3. Преди запалване (събиране) на водорода задължително се проверява чистотата му. Това става, като към газоотводната тръбичка се поставя
епруветка с отвора надолу и се изчаква около минута. След това пак с отвора надолу епруветката
се поднася към пламъка на спиртна лампа. Ако се
чуе характерен пукот, водородът е смесен с въздух.
Епруветката се изтръсква и пак се „напълва“ с водород. След това тя отново се поднася към пламъка
на спиртна лампа. Ако не се чуе пукот, значи водородът е чист и той спокойно се запалва. След като е
сигурно, че полученият водород е чист, може да се
събира в цилиндър или да се запали накрая на газоотводната тръбичка.
Важно е да се знае, че когато се проверява чис
тотата на водорода, газоотводната тръбичка, от
която той излиза, трябва да бъде отдалечена от
пламъка на спиртната лампа на разстояние наймалко 1,5 m.

Актуализирайте знанията на учениците за получаване на водород и кислород при разлагане на вода под
действие на постоянен електричен ток. Насочете вниманието им към взаимодействието на водни пари с въглероден оксид, при което въглеродният оксид се превръща във въглероден диоксид и се отделя водород.
Интерес ще предизвика лабораторният метод
за получаване на водород от цинк и солна киселина.
Преди извършване на демонстрационния химичен
експеримент (ако нямате възможност за това, използвайте мисловен химичен експеримент, като анализирате опитната постановка в урока), можете да
разкажете накратко за получаването на водород от
основателя на ятрохимията („ятрос“ – лекар) Теофаст Парацелз (1493 – 1541).
Много по-късно, през 1766 г. английският учен
Х. Кавендиш получил водород от метал и сярна киселина, а френският учен А. Лавоазие му дал наименованието водород – раждащ вода.
Насочете вниманието на учениците към схемата
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цинк + солна
киселина

цинков
дихлорид + водород

Макар че веществата не са означени с химични
формули, пак може да се схване, че цинкът измества водорода от солната киселина и се „намества“ на
неговото място. Водородът се отделя като самостоятелно просто вещество, а цинкът се свързва с хлора
от солната киселина и образува сложното вещество
цинков дихлорид.
Ако прецените, като пример за получаване на водород можете да запишете и схемата:
цинк + сярна
киселина

цинков + водород
сулфат

Така на основата на традуктивния подход ще затвърдите съществените признаци на нов вид химична
реакция, но формирането на понятието „химично заместване“ не се предвижда в учебната програма.
Задължително обсъдете с учениците опасността
от образуване на гърмяща смес от два обема водород
и един обем кислород.

Свойства на водорода
Методически бележки
1. Плътност на водорода. Затвореният в цилиндъра или в епруветката чист водород има определени
маса и обем. Плътността на водорода може да бъде
изчислена като частно от стойността на масата и обема на дадена доза водород. Но тъй като веществото
е газ и около измерването на неговата маса възникват някои трудности, усвоеното умение за определяне плътността на веществата в твърдо състояние се
пренася само в мисловен план (като мисловен експеримент) спрямо газовете. Относителната плътност
на водорода спрямо въздуха се получава като частно
от дробта
0,00129 g/cm3
––––––––––––––
0,00009 g/cm3
и е равна на 14,3, т.е. водородът е 14,3 пъти по-лек от
въздуха.
2. Гърмящ газ. Демонстрирането му се извършва най-безопасно и най-бързо в прозрачна пластмасова банка с обем около 200 mL, чийто обем се разделя
на три равни части, отбелязани с цветен химикал или
тиксо. Чрез изместване на вода банката се напълва
с един обем кислород и два обема водород и с отвора надолу се поднася към пламъка на спиртна лампа. Взривът е силен, но напълно безопасен. Въпреки
това, тъй като има ученици с голяма нервна възбудимост, е необходимо да се намери форма за подготовката им към възприемане на явлението.
Взаимодействието на водорода с кислорода създава предпоставка за важен в познавателно отношение извод: елементният състав на водата може да
бъде доказан експериментално не само чрез химичен
анализ (химично разлагане) на вода, но и чрез химичен синтез.

Провеждане на урока
Провокирайте познавателния интерес на учениците
с демонстрационния опит за пълнене на мехурчета с водород. Използва се течно синтетично миещо
вещество. До повърхността на препарата се допира
устието на каучукова тръбичка, от която излиза водород. Тръбичката бързо се изправя с устието нагоре.
Когато мехурчето нарасне, то се откъсва чрез рязко
тръсване на ръката и стремително полита към тавана.
Разкажете на учениците за полета на големия
руски учен Д. Ив. Менделеев с водороден балон на
височина 3500 m с цел да бъде наблюдавано слънчевото затъмнение през 1887 г. Днес водородът се

използва за пълнене на балони, които се изпращат в
атмосферата за метеорологични изследвания.
След разкриване на физичните свойства на водорода могат да се формулират два основни извода:
1. Водородът има някои сходни физични свойства
с кислорода. 2. Водородът, подобно на кислорода,
като вид просто вещество е неметал.
Демонстрирайте химичните свойства на водорода с опитите, описани в учебника. При опит 2. от
учебника учениците трябва да бъдат насочени и към
това, което не се вижда, но вече се знае – при тази химична реакция химичните елементи водород и кислород, които се съдържат в простите вещества водород и кислород, преминават в състава на химичното
съединение вода.
Коментирайте с учениците въпроса за идеалното
водородно гориво. Навярно водородът ще заеме мястото на един от главните енергоносители на бъдещето, защото единственият продукт на неговото окисляване е водата, която не замърсява околната среда.
Урокът може да завърши с разработване на интелектуална карта „Свойства на водорода“, която е аналогична на тази за свойствата на кислорода.

без
цвят

без
вкус

без
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във вода
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физични свойства
просто
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ВОДОРОД

газ
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химични свойства
с кислород

с метали
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Желязо. Свойства на желязото
Методически бележки
1. Намерени са доказателства, че египтяните са
познавали производството на желязо от железни
руди 2500 г. пр. н. е. В древността у някои народи желязото се ценяло повече от златото. Само велможите можели да носят украшения от желязо и при това
често ги поставяли в златна рамка. В древния Рим
венчалните халки се правели от желязо. Постепенно
с развитието на металургията този метал ставал подостъпен и по-евтин.
2. Близо до гр. Делхи – Индия, през 415 г. била
издигната желязна колона. Поверието твърди, че тя
носи щастие на онзи, който опре гърба си на нея и
успее да я прегърне. Тайната на колоната, устояла
близо 1600 г. на влагата и ветровете, се крие в изключителната чистота на желязото.
3. Важно свойство на желязото е неговият магнетизъм. Според поведението си във външно магнитно поле всички вещества се делят на диамагнитни
и парамагнитни. Диамагнитните не се привличат от
магнита и като че ли отблъскват магнитните силови
линии. При парамагнитните вещества става точно
обратното, силовите линии се концентрират в тялото
и то се привлича. При повишаване на температурата
парамагнитните вещества губят магнитните си свойства. Температурата, при която става това, се нарича
температура (точка) на Кюри. За желязото точката на
Кюри е 769 °С.

– 1788 г. е прекаран първият железен водопровод;
– 1822 г. в Англия е построен първият железен параход, който извършвал редовни рейсове между Лондон и Париж;
– 1825 г. в Англия започва да работи първата железопътна линия;
– 1889 г. в Париж е завършен строежът на величествената 300 метрова желязна кула, която е дело на вид
ния френски инженер Густав Айфел.
Използвайте знанията на учениците от житейската практика, за да разкриете физичните свойства на
желязото. Актуализирайте знанията им от живота за
ръждата, респ. ръждясването. Убедете учениците, че
корозията е коварен враг на хората, който причинява
много материални щети, а понякога взема и човешки
жертви.
В този урок за пръв път се изучават свойствата
на елемент с метален химичен характер и затова е
важно ориентирането в алгоритъма, включващ: взаимодействие с кислород, взаимодействие с други неметали, взаимодействие с киселини.
С конкретните примери на посочените взаимодействия се разширява обема на понятието „химично
съединяване“.
За затвърдяване на знанията за желязото можете
да разработите интелектуална карта:

Провеждане на урока
Започнете урока с кратък разказ за първите пещи за
добиване на желязо. Те представлявали плитко огнище с отвор в долната част, който бил обърнат към
страната, откъдето обикновено духал вятърът. Оттам
и наименованието им ветрени или трапови пещи. В
тях се поставяли дървени въглища и руда. Получавало се желязно кюлче, заровено в пепелта, сгурията и
скалните примеси.
Актуализирайте знанията на учениците за съвременните пещи. Коментирайте как огнетечният метал
изтича от пещта, как желязната река тече по улея, а
хиляди искри създават звезден ореол около нея.
Информирайте учениците, че в пещите, където
се добива стомана, се поставя старо желязо. Затова
е и този непрекъснат апел за събиране на вторични
суровини.
Провокирайте познавателния интерес на учениците, като им съобщите, че през:
– 1778 г. е построен първият железен мост;
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метален блясък
сребърнобял
цвят

топлопроводност
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физични свойства
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ЖЕЛЯЗО
химични свойства
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неметали
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оксиди

ръжда

соли

соли и
водород

Основни видове химични реакции
(обобщение)

Методически бележки
1. Химичните реакции проявяват голямо многообразие от връзки и отношения. Много са и признаците,
по които могат да бъдат класифицирани. Например:
а) Според съществения принцип – брой и количествен елементен състав на изходните и на получените
вещества, химичните реакции биват: химично разлагане, химично съединяване, химично заместване,
алотропно превръщане, обменни реакции и др.
б) Според енергетичния принцип – топлинен
ефект: екзотермични, при които се отделя топлина и
ендотермични, при които се поглъща топлина
в) Според кинетичния принцип – скорост на химичните реакции: химични реакции с измерима скорост и мигновени химични реакции. Например
взаимодействие на кислород с водород при запалване
на гърмяща смес е мигновена химична реакция.
Някои химични реакции носят специални наименования – горене, редукция, окисляване, неутрализация и др. Тези наименования обикновено произтичат
не от вида на химичната реакция, а от друга нейна
особеност. Всяка от тези видове химични реакции
има определена родова принадлежност. Например
окисляването е химично съединяване, но само когато и другото изходно вещество, освен кислорода, е
просто вещество.
При окисляване на химичните съединения не се
получава едно вещество. Например реакцията

4. Химично заместване се нарича химична реакция между просто вещество и химично съединение, при която се получават друго просто вещество
и друго химично съединение. Химичният елемент от
изходното просто вещество преминава от свободно
в съединено състояние, а заместеният химичен елемент променя състоянието си от съединено в свободно състояние.

Провеждане на урока
Актуализирайте знанията на учениците за съществените признаци на понятието „химична реакция“,
а оттук и признаците, по които може да се направи
класификация на познатите вече два вида химични
реакции: химично разлагане и химично съединяване.
Насочете вниманието на учениците към примерите за химично разлагане в табл. 1., както и към
примерите за химично съединяване в табл. 2. По
време на урока учениците могат да ползват учебника, за да затвърдят знанията си за химично разлагане
и химично съединяване. Наблюденията показват, че
даже ученици от 7. и 8. клас смесват понятията химично съединение и химично съединяване. Ето защо
ще бъде много полезно за шестокласниците още при
въвеждането на тези две понятия да се акцентира на
приликите и разликите между тях.
Предлагаме ви да анализирате с учениците схемата:

-яване

горене
C2H5OH + 3O2

3H2O + 2CO2

не е химично съединяване. Ето защо не е правилно
посочените по-горе частни случаи да се приемат като
отделни видове химични реакции.
2. Химично разлагане се нарича химична реакция, при която от едно химично съединение се получава повече от едно вещество. Получените вещества
най-често са две или три. По състав те са или само
прости вещества, или само химични съединения, или
едновременно и прости вещества и химични съединения.
3. Химично съединяване се нарича химична
реакция, при която се получава едно химично съединение и изходните вещества са повече от едно.
Изходните вещества са две или повече, а по състав
– само прости вещества, само химични съединения
или едновременно и прости вещества и химични съединения.

съедин-ение

химичната реакция
желязо + сяра

нагр.

железен сулфид

полученото вещество
железен сулфид

В резултат от обсъждането учениците още веднъж ще се убедят в съществената разлика на тези две
отглаголни съществителни и няма да ги смесват.
Задълбочено трябва да се обсъдят дадените в учебника схема 1. и схема 2., като се направят изводите:
1. При химичните реакции едни вещества се превръщат в други вещества, но химичните елементи се
запазват по вид и брой.
2. Чрез химична реакция не е възможно един химичен елемент да се превърне в друг.
3. Химичните елементи само преминават от състава на едно вещество в състава на друго вещество.
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Процеси, които протичат в природата
и практиката. Екологични проблеми
Методически бележки:
1. Горенето е окислително-редукционен процес
между горивото и кислорода, при който се отделят
топлина и светлина. Той е основен процес за получаване на топлина. C + O2
CO2 + Q
В състава на горивата влизат въглерод, водород,
кислород под формата на въглеводороди и въглехидрати (целулоза). Горивата трябва да са достъпни за употреба и да се добиват масово. Такива са въглища, нефт,
природен газ и др. Те съдържат потенциална слънчева
енергия, която при горене се отделя като топлина. Качеството на горивата е особено важно. Определя се от
тяхното пепелно съдържание и топлинния им ефект.
2. Водородът е потенциално екологично гориво.
Неизчерпаема суровина е неговото съединение вода,
от която може да се получи чрез разлагане. Вече има
такива методи за получаване на водород от вода – високотемпературни и нискотемпературни (в присъствие на катализатори паладий или манганови оксиди
и др.). Водородът се изгаря в горивна клетка. Тя работи на принципа на батерия, която не пада и няма
нужда да бъде зареждана. Когато бива захранвана с
гориво (водород), произвежда непрекъснато електричество и топлина. Учените прогнозират, че в бъдеще
водородът масово ще се използва за производство
на енергия. За да се стигне до етапа на широкото му
практическо приложение обаче, човечеството трябва
да вложи сериозен интелектуален и финансов ресурс.
3. С процеса горене са свързани основните екологични проблеми. При горенето винаги се отделя въглероден диоксид. Годишно в атмосферата се изхвърлят милиарди кубични метри от горене на горивата,
вулканична дейност, дишане на хора и животни. Това
огромно количество предизвиква парников ефект.
4. Корозията е процес на разрушаване на огромна
част от металите под влияние на влагата и кислорода. В някои случаи се окислява само повърхността на
металите и полученият оксид ги предпазва от по-нататъшна корозия (пасивиране). Такива са алуминий,
хром, получаване на патина върху метала мед.
5. За своите нужди човек е създал различни технологии за получаване на метали. Например за нуждите на практиката желязото се използва във вид на
сплави – чугун и стомана. Чугун се получава в до
менни пещи. В тях последователно се зарежда кокс
и желязна руда. При горенето на кокса се отделят
много топлина и въглероден оксид. Тя разтопява рудата и се извършва химична реакция между желязото
и отделения въглероден оксид. Получава се сплавта чугун, която се излива от долния край на пещта.
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Стоманата се получава от чугуна, като целта е да се
намали съдържанието на въглерод. Това става в специални пещи (Бесемерова, Сименс – Мартенова и
електродъгова). Освен въглерод в стоманата може
да има и други елементи (манган, хром, никел, кислород, азот, сяра и т.н.).

Провеждане на урока:
Може да се избере методът беседа, като учителят,
предварително постави задачи на учениците. Основно трябва да се разисква върху процеса горене,
горива, екологични проблеми, свързани с горенето,
дишане, получаване на метали и корозия.
Разяснява се на учениците, че горенето е химичен процес, при който се отделят светлина и топлина.
Разглеждат се условията за протичането му: гориво,
кислород (въздух), температура. Ако липсва само
едно условие, горене не може да се осъществи. Това
се използва при пожарогасенето.
Вниманието на учениците трябва да се насочи
към горивата: нефт, природен газ, въглища и водород
(за тези горива може да се дадат задачи на учениците
да потърсят повече информация).
При екологичните проблеми, свързани с горенето,
се обръща внимание на продуктите, които се отделят.
Това са въглероден диоксид, серен диоксид, азотни
оксиди и др. Те са част от причините за възникване
на трите глобални екологични проблема – парников
ефект, киселинен дъжд и озонова дупка (по-подробно те ще се изучат в следващите уроци). Друга насока
на темата е разрушителното действие на човека при
извличане на горивата от земната кора.
Дишането може да се разгледа паралелно с процеса фотосинтеза. Когато организмите дишат, приемат кислород от околната среда. В клетките им кислородът участва в разграждане на различни вещества
(глюкоза и др.) и се освобождава енергия. Извършва
се химична реакция:
глюкоза + кислород

въглероден диоксид + вода + енергия

Фотосинтезата, чрез която растенията изграждат
хранителни вещества, също е химична реакция. Задължителни условия за протичането ѝ в природата
са светлинната енергия от Слънцето и хлорофилът в
хлоропластите.
въглероден диоксид + вода

св.енергия

хлорофил

глюкоза + кислород

За получаването на метали може да се използва
като пример получаването на желязо от железни руди.
Процесът на разрушаване на металите, наречен
корозия, може да се представи чрез ръждясването на
желязото, което учениците вече са изучили.

Химични процеси, които протичат
с различна скорост
Методически бележки:
До този момент учениците знаят, че химичната реакция е свойство на веществата да се съединяват
или разлагат и да я обясняват с атомно-молекулната теория. При изучаване на скоростта учениците
се запознават с количествената страна на процеса
(изменението на концентрацията на изходните или
получените вещества за единица време). Бавно, бързо, много бързо е само качествено описание на скоростта. За науката е необходима количествена характеристика. За нея е необходимо да се знае какво
количество вещество се променя за единица време
при протичане на химичната реакция, но това ще се
случи на по-горен образователен етап.
Когато наблюдават и описват химичните реакции, учениците трябва да използват изразите бавно,
бързо или мигновено за тяхното протичане във времето. При извършване на демонстрационни опити
или разглеждане на илюстрации на учениците може
да се възложи задача да наблюдават определени моменти от опита и да сравняват. Чрез сравнението те
ще осмислят понятията „бавно“ и „бързо“.
Проблемът, който възниква при изясняване на
скоростта на химичната реакция, е от какво зависи тя,
тъй като много от понятията все още не са изучени.
Такава величина е концентрацията – затова вместо
нея може да се използва познатата величина маса
или количество вещество. Учителят може да използва конкретни примери или опити: Кога петно върху
дреха ще се изчисти по-бързо с белина? Отговорът
съдържа двата фактора – концентрация на белината и
температура на водата. Защо са необходими хладилници за съхраняване на хранителни продукти? Желателно е примерите да са от заобикалящата ни среда.
Може да се направи сравнение при използване на
понятието скорост. От една страна, скорост на движещо се тяло – пътят, изминат от тялото за единица време, и от друга – скоростта на химичната реакция като
промяна на количеството вещество за единица време.

Провеждане на урока:
В началото се актуализират знанията на учениците
за химичните реакции. Какво представляват и кои са
условията и признаците за протичането им?
Въвежда се понятието скорост, но без изискване на конкретно определение. При протичане на
химична реакция става прегрупиране на частиците
на изходните вещества до нови продукти. При това
те се удрят и се получава новото вещество. Колкото по-чести са тези удари, толкова повече ще бъдат

успешните и реакцията ще протече по-бързо. Бързината, с която протича една химична реакция, се определя като нейна скорост.
Разглеждат се факторите, от които зависи скоростта на химичните реакции.
Учениците познават горенето от всекидневието и
знаят, че лист хартия ще изгори по-бързо от ръждясването на желязото, а експлозията на барут е мигновена. Причината е различната природа на веществата. Реагират вещества с различен състав и строеж.
Ако на учениците се постави въпросът: „Кога
взаимодействието между водород и кислород ще
протече по-бързо – при обикновена температура
или при нагряване?” разсъжденията им се насочват
към фактора топлина. Изисква се от тях, с помощта
на учителя, да си припомнят кои реакции протичат
по-бързо при повишаване на температурата (разлагане на калиев перманганат, живачен оксид, водороден
пероксид и др.). Как в бита се контролира скоростта
на реакциите? Чрез използване на хладилник или нагряване на хранителните продукти.
Като задача на учениците може да се възложи да
разсъждават върху това дали ще се промени скоростта на реакцията, ако в две епруветки се постави еднакво количество солна киселина и цинк, но в едната
цинкът е стрит на прах. Така се въвежда факторът
контактна повърхност. Най-голяма допирна повърхност има между частиците на газовете и течностите. При тях реакциите протичат в целия обем и с
по-голяма скорост. При твърдите вещества контактът
е само на граничната повърхност. За да се ускори реакцията, е необходимо раздробяване и разбъркване.
Опит със същите реактиви (цинк и солна киселина) може да се използва и за влиянието на концентрацията (количеството на реагиращите частици
на веществата) върху скоростта на химичните реакции. Използва се същата опитна постановка, но в
епруветките се поставя солна киселина с различна
концентрация. Вниманието на учениците се насочва
към отделящите се мехурчета газ (водород). Желателно е тези демонстрации да се проведат.
В края на урока може да се направи обобщение
чрез попълване на следната схема:
скорост на химичната реакция

природа на
веществата

топлина

контактна
повърхност

количество
на реагиращите
частици на веществата

забавят и ускоряват химичната реакция
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Химични процеси, които протичат
с отделяне или поглъщане на топлина
Методически бележки

Провеждане на урока:

Признаците, по които могат да се класифицират химичните реакции, са много. Според енергетичния
принцип те биват екзотермични и ендотермични. В
урока се разглеждат реакции, при които се отделя
топлина – екзотермични, и поглъща топлина – ендотермични. Независимо дали се поглъща, или отделя
топлинна или светлинна енергия при химичните реакции, тя се изразява като количество топлина. Количеството топлина, което се отделя или поглъща при
протичане на химичната реакция, се нарича топлинен
ефект на реакцията. Бележи се с латинската буква Q.
Единицата за количество топлина се нарича джаул J.
Записва се и число, което показва количеството топлина. В химичната схема топлинният ефект Q се записва в дясната страна, при продуктите на реакцията.

Урокът започва с актуализиране на знанията за химична реакция и признаци за протичането ѝ. Акцентът се поставя върху енергетичния признак – топлина
на отделяне и съществуването на обратния признак –
топлина на поглъщане.
Започва се с реакции, протичащи с отделяне на
топлина, защото по-лесно се представят и разбират
от учениците. Използва се познатият процес горене.
Например горенето на спиртна лампа и затоплянето
на метална пръчка в пламъка ѝ като доказателство
за отделената топлина. Други примери са: горене на
дърво, бензин, въглища и др. При дишане също се
отделя топлина – издишаме топъл въздух. Може да
се направи опит като в чаша с вода и термометър се
разтвори натриева основа, а учениците да проследят
повишаването на температурата.
Реакциите за поглъщане на топлина се разглеждат чрез сравняване с първия вид. В чаша с вода и
термометър се разтваря нишадър и се проследява
температурата, която се понижава. Сравняват се резултатите от двата опита и се правят изводи. Други
примери, които могат да се дадат, са разлагане на
вода при нагряване, приготвяне на храна при висока температура, разлагане на калиев перманганат и
др. Протичането на всички тези реакции е възможно
само при поглъщане на топлина.
При разглеждане на значението на тези реакции
вниманието на учениците се насочва върху горивата
и използването им в практиката. От друга страна се
разглежда здравословното значение на храните, от
гледна точка на енергията, която те отделят в организма. По-стара единица за измерване на топлинната
енергия е калорията (cal). От нея произлиза калоричност на горива и храни (1cal = 4,184J). Тя се използва
в практиката. С учениците може да се разгледа таблица за калоричността на различни храни.

Изходни вещества

Продукти + Q

На този етап тези понятия не се въвеждат, както и техните означения +Q, –Q и мерната им единица J (джаул).
Топлинните промени на околната среда се дължат
на отделената или погълната топлина при създаване
на химичните връзки в продуктите на реакциите. При
екзотермичните реакции продуктите са по-стабилни
от изходните вещества, защото химичните им връзки
са по-бедни на енергия. При тяхното протичане околната среда се затопля и това може да се установи с
термометър или сетивно с допир. Примери за такива
реакции са: горенето, дишането, взаимодействието на
натриева основа със солна киселина, на натрий и хлор,
натрий и кислород и др. Може да се направи опит с
разтваряне на натриева основа или сярна киселина
във вода и да се регистрира отделянето на топлина.
При ендотермичните реакции енергията на връзките на продуктите е по-голяма от тази на изходните
вещества, затова те са по-нестабилни. При протичане на тези реакции температурата на околната среда
се понижава. Тези реакции по-трудно се представят
експериментално, но като примери могат да се дадат:
разлагане на калиев перманганат, на живачен оксид,
на вода, разтваряне на нишадър във вода, на калиева
селитра и др.
Важен момент в темата е обсъждането на въпроса
за значението на топлинния ефект. Може да се разгледа в две направления: използването на горивата в
бита и практиката и количеството енергия, което се
отделя от храните в организма. Може да се обърне
внимание на здравословния начин на хранене.
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Име
Пилешки гърди на скара
Свинско
Краставици
Домати
Макарони – бели
Макарони – кафяви
Картофи – варени
Ориз – бял
Ориз – кафяв
Грейпфрут
Яйце – сварено
Хляб – пълнозърнест
Зехтин
Извара
Бадеми
Лешници

Калории
190
210
20
18
361
252
86
365
362
42
155
266
824
80
575
628

Белтъчини
29
28,57
1
0,88
12
10,7
1,71
7,1
7,5
0,77
12,58
9,8
0
18
21,22
14,95

Въглехидрати
0
0
3,5
3,89
73,3
68,8
20,01
80
76,2
10,66
1,12
55
0
3
21,67
16,7

Мазнини
7,41
9,8
0,2
0,2
2,2
0,82
0,1
0,7
2,7
0,14
10,61
2,6
100
1
49,42
60,75

Замърсяване и опазване на околната среда
Методически бележки

Провеждане на урока

1. По данни на Световната здравна организация
само през 1981 г. за всеки жител на Земята са изразходвани (чрез изгаряне) средно по 835 kg въглища и
626 kg нефт, за да се получи необходимата енергия за
битови, промишлени и транспортни нужди. При това
в атмосферата са изхвърлени около 8000 милиарда m3 въглероден диоксид. От дишането на хората и
животните в земната атмосфера постъпват около 800
милиарда m3 въглероден диоксид. Като се добави и
отделящият се при вулканичната дейност въглероден
диоксид, следва, че годишно в атмосферата постъпват над 10 000 милиарда m3 въглероден диоксид. Животът на Земята отдавна би престанал да съществува,
ако не бяха зелените растения, които усвояват въглеродния диоксид и връщат в атмосферата отнетия ѝ
при горенето и дишането кислород.
През последните години обаче количеството на
въглеродния диоксид в атмосферата се е увеличило
и средната годишна температура на въздуха слабо се
е повишила. Предполага се, че ако този процес продължи, т.е. ако се засилва парниковият ефект, големи
области ще бъдат опустошавани от продължителни
суши, а в други райони ще бушуват бури и ще валят
проливни дъждове, причиняващи наводнения.
2. Увреждането от киселинните дъждове засега е
само локално, но засяга важни области на континентите. Падащите кисели валежи в райони с песъклива почва води до заболяване (изсъхване) на стотици
хиляди декари борови и елхови гори. Падналите киселинни дъждове в Швеция, Финландия и в прибалтийските държави са подкиселили водите на сладководните езера. С това много видове риби, чийто
хайвер се развива в слабоалкални води, са загинали.
3. Озоновият слой във високите части на атмосферата е от голямо значение за съществуването на
живота на Земята. В приземните въздушни слоеве
обаче озон постъпва с отпадъчните газове от моторните превозни средства. Озонът е опасен замърсител на въздуха, когато е в по-голямо количество от
0,002 mg на 1 dm3 въздух. Той разрушава червените
кръвни телца и тъканите на лигавиците на дихателната система, забавя сърдечната дейност и др. При
системно вдишване на замърсен с озон въздух могат
да настъпят мутации в гените на човека, а това да доведе до раждане на деца с увреждания.

Актуализирайте знанията на учениците от 5. клас
за парниковия ефект и за киселинните дъждове. Необходимо е да ги убедите, че има полезен и вреден
парников ефект и че всъщност хората трябва да направят всичко необходимо, за да се справят с вредния
парников ефект. Обсъдете с учениците съдържанието
на колонките „какво причинява“ и „как да се предотврати“, дадени в учебника. Всъщност при този урок
най-добре е те да работят самостоятелно с учебника,
след което да коментират прочетеното. Така може да
се провокира дискусия, в която шестокласниците да
покажат информираност от интернет и от телевизионните програми за трите глобални проблема на човечеството – парниковия ефект, киселинните дъждове и озоновата дупка.
След коментара за изтъняването на озоновия слой
и последиците за хората от това, можете да им съобщите, че от 1995 г. е приета международна конвенция
във връзка със защита на озоновия слой.
Интерес ще предизвикат и фактите за озона като
замърсител на въздуха, когато е в по-големи количества, и като убиец на микроорганизмите, когато е в
малки количества (под 0,0002 mg на 1 dm3). Съобщете им, че озонът се използва за дезинфекция на
питейната вода, за освежаване и дезинфекциране на
въздуха в големи зали и в болнични заведения. С разговора „за“ и „против“ озона всъщност ще припомните на учениците изказаната преди повече от четири
века мисъл на Парацелз: „Всичко е отрова и нищо не
е лишено от отровност. Само дозата прави отровата.“

43

Движение на веществата в растенията
Методически бележки

Провеждане на урока

В многоклетъчните организми (растения, животни,
гъби) клетки със сходно устройство образуват тъкани. Клетките на различните тъкани се различават по
органели, наречени специфични (не се изучават в училище). Общите за всички клетки органели се наричат
универсални (изучават се в гимназиалния курс).
Тъканите не са еднакво добре развити във всички
групи растения. Растенията със слабо развити тъкани се наричат талусни. Те са водни обитатели – поемат необходими и отделят ненужни вещества във водата (водораслите са талусни растения). Растенията с
добре развити тъкани се наричат кормусни растения.
Те са сухоземни обитатели. Тъканите им изграждат
два типа органи – вегетативни (органи за развитие:
корен, стъбло, листа) и генеративни (органи за размножаване – например цвят). Растителните тъкани са
групирани в 5 групи: основна, покривна, механична,
образувателна и проводяща. При работа в клас не използвайте понятията талусни и кормусни растения,
а използвайте растения със слабо развити тъкани и
растения с добре развити тъкани.
В урока се разглежда проводящата тъкан. Клетките ѝ са с цилиндрична форма. Те изграждат два вида
тръбички – дървесинни (ксилем) и ликови (флоем).
Дървесинните тръбички са капилярни. Водата се изкачва по тях, защото: коренът изсмуква вода от почвата (благодарение на високото осмотично налягане
на цитоплазмата на кореновите клетки); водните молекули имат капилярни свойства; листата изпаряват
вода (транспирация) – така те се охлаждат.
В различните вегетативни органи проводящите тръбички са разположени по различен начин. В
листата и в тревистите стъбла (стъблата са два типа
– тревисти и дървесни) те са групирани в снопчета
(проводящи снопчета), като във всяко снопче има
дървесинни и ликови тръбички. Снопчетата в тревистото стъбло на едносемеделните растения (например
царевица) са разпръснати в цялото стъбло. В стъблата
на двусемеделните растения (например фасул) снопчетата са подредени в кръг по периферията. В корена тръбичките също са в снопчета, но снопчетата
съдържат само единия вид тръбички. В дървесното
стъбло тръбичките са разположени в концентрични пръстени, които се редуват: пръстен от флоем и
пръстен от ксилем. При напречен срез през стъблото
те се виждат като „годишни пръстени“.

В началото на часа е добре учениците да си припомнят изученото в 5 клас:
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• кои организми се наричат едноклетъчни и кои –
многоклетъчни;
• какво образуват клетките в многоклетъчните организми;
• връзката
клетка → тъкан → орган → система → организъм.
Дефинирайте „проводяща система“ и поискайте мнението на учениците за необходимостта от нея.
Обобщете мненията им и ако е нужно, ги коригирайте.
Разкажете как е устроена и как функционира системата. Използвайте при това фиг. 1 и 2 от учебника. Направете опита, с който да покажете капилярните
свойства на водата. За да затвърдите новото знание,
използвайте задача 1 от учебната тетрадка. Акцентирайте на факта, че по тръбичките (дървесинни и ликови) се пренасят само разтворени във вода вещества.
Свържете развитието на проводящата система
с адаптацията на растенията към живот на сушата.
Обяснете разликата между талусните и кормусните
растения. Нека учениците дадат примери за кормусни растения. Поискайте те да обяснят защо кормусните растения могат да живеят на сушата, а талусните
не могат.
Ако отговорът затрудни учениците, помогнете
им. Проводящата система осигурява поемането от
почвата и пренасянето до всички клетки на вода и минерални соли. Талусните растения поемат водата и
минералните соли от водната среда, в която живеят.
От значение е и покривната тъкан. Сухоземните растения изпаряват вода, за да се охлаждат. Покривната
тъкан ограничава прекомерното изпарение на вода.
Кажете на учениците, че дървесинните и ликовите
тръбички са разположени по различен начин в корена, стъблото и листата. Използвайте фиг. 4 от урока.
Не искайте от тях да запомнят разположението им.
Нека изпълнят задача 2 от учебната тетрадка. Целта
на задачата е да развие наблюдателност у учениците.
Обобщете отговорите.

Движение на веществата в животните
Методически бележки

Провеждане на урока

Многоклетъчните животни се разделят в две групи – двупластни и трипластни. При двупластните
през целия им живот клетките са подредени в два
слоя: външен (ектодерма) и вътрешен (ендодерма).
При трипластните само по време на зародишното им развитие клетките са подредени в три слоя:
външен, вътрешен и среден (мезодерма). Двупластните (в училище се изучават само мешестите – хидри,
медузи, корали) имат само нервна система. Изключение правят животинските гъби, които нямат нервна
система. Трипластните (останалите многоклетъчни
животни, включително и човекът) имат и други системи. От червеите, които се изучават в училище,
в 7. клас (плоски, кръгли – глисти, и прешленести),
само прешленестите (дъждовен червей) имат кръвоносна система. При тях тя няма сърце. Останалите безгръбначни имат различно сложно устроена
кръвоносна система с гръбно разположено сърце.
В училище, в 7. клас, се изучават мекотелите (миди,
охлюви, главоноги – октоподи, сепии, калмари) и членестоногите (ракообразни, паякообразни, насекоми,
многоножки).
При гръбначните животни сърцето е разположено
коремно. Изградено е от предсърдия (1 или 2) и камери (1 или 2). Стената му има мускулен слой (миокард), който ритмично се свива (систола) и отпуска
(диастола). Има строга последователност в систолите
и диастолите на предсърдията и камерите. Систолите
са последователни, но има обща диастола (сърдечна
пауза, през която сърцето се пълни с кръв). При
систола на камерите се постига максимално налягане
в системата, а при диастолата им – минимално. Това
осигурява движението на кръвта в кръвоносните съдове.
В сърцето има клапи. Клапите в преградата между предсърдията и камерите се споменават в урока, а
клапите на входа на артериите, които излизат от камерите, не се споменават. Системата от клапи осигурява еднопосочно движение на кръвта в сърцето и в
цялата система.
Стените на артериите, капилярите и вените имат
различно устройство. Само през стените на капилярите може да преминават вещества.

Започнете урока с беседа. Многоклетъчните
животни също като многоклетъчните растения имат
проводяща система. Насочете вниманието на учениците към факта, че ще се запознаят с устройството на
кръвоносната система на гръбначните животни (при
безгръбначните тя има по-различно устройство).
Обяснете устройството на системата, като използвате фиг.  1. Обърнете внимание, че кръвта винаги
преминава през дихателните органи. Поискайте от
учениците да обяснят защо.
Кислородът се пренася до клетките с хемоглобина. Молекулата му съдържа железен йон и затова
кръвта е червена. Като любопитен факт може да съобщите, че при някои ракообразни кислородът се пренася от хемоцианин. Молекулата му съдържа меден
йон и затова кръвта е синя.
За да затвърдите знанието за частите на сърцето, значението им и видовете кръвоносни съдове,
използвайте задача 1 от учебната тетрадка. В нея се
сравняват кръвоносните системи на 5-те класа гръбначни животни: риби, земноводни (жаби, тритони,
дъждовници), влечуги (змии, гущери, костенурки,
крокодили), птици и бозайници. При попълване на
таблицата в графата камера при гущер отговорът е
една камера с непълна преграда. Сърцето на птиците
и бозайниците е с еднакво устройство.
Продължете урока с въпроса, дали кръвоносната система е свързана само с дихателната система.
Поискайте от учениците да изброят веществата, които постъпват в кръвта от храносмилателната система (глюкоза, аминокиселини, мазнини). За вещества,
които преминават от кръвта в отделителната система,
искайте само „непотребни вещества“ (терминът урея
отпадна в новата програма). За да затвърдите връзката между четирите системи, използвайте задача 2
от учебната тетрадка.

Въпроси и задачи
5. Кръвта ще се движи по-бързо. Така клетките ще получават
повече глюкоза и кислород – необходими за получаване на
енергия.
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Дразнимост при животните
Методически бележки
Процесите в живите организми не протичат самоволно, а се регулират. Има два типа регулация – хуморална (humurus – течност) и нервна. Хуморалната се
осъществява от йони и молекули. Тя е характерна за
всички животински видове (едноклетъчни, колониални едноклетъчни и многоклетъчни). Нервна система имат само многоклетъчните животни.
Нервните клетки имат тяло, от което излизат един
дълъг израстък (аксон) и множество къси израстъци
(дендрити). Аксоните и дендритите са разклонени.
Една нервна клетка чрез разклоненията на аксона си
се свързва с много други нервни клетки или с мускулни клетки, или с жлезисти клетки.
Промените във външната среда или в организма
(повишена концентрация на СО2, намалено количество на глюкоза, промяна в температурата) се улавят
от видоизменени нервни клетки – рецептори. Промяна, която се улавя от рецептор, се нарича дразнител.
Рецепторите са много чувствителни и специализирани (с рецептор за кисело не може да се усети горчиво). Всеки вид организми има комплект рецептори и
не може да отчита промени, за които няма рецептор –
човекът не може да отчита промяна в радиоактивния
фон, а някои насекоми могат.
Нервната система функционира чрез рефлекси
(при работа с учениците вместо „рефлекс“ използвайте „реакция“; вместо „рецептор“ – „клетки, които
усещат промени“). Структурата, в която се извършва
рефлексът, се нарича рефлексна дъга (не се споменава в урока, но на фиг. 2 са показани елементите ѝ).Тя
включва рецептор, последователно свързани нервни
клетки и мускулна или жлезиста клетка. Когато има
дразнител, рецепторът се възбужда (генерира електрически потенциал, който се разпространява – нервен импулс). Нервният импулс се предава по мембраните на нервните клетки до мускулната (жлезистата)
клетка и тя променя състоянието си. Мускулната
клетка се свива (съкращава) или отпуска; жлезистата
започва да отделя или спира да отделя секрет.
Рефлексите са два типа: вродени (безусловни) и
придобити (условни). Всички рефлекси имат приспособително значение.
Най-просто устроена нервна система имат двупластните животни. Нарича се дифузна (мрежеста).
Трипластните безгръбначни животни имат ганглиева,
а всички гръбначни – централна нервна система. При
дифузната нервна система невроните са разпръснати
между клетките на екто- и ендодермата и са свързани с израстъците си. Различаването на дразнители-
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те не е добро. Реакцията на животното е еднотипна,
независимо от вида на дразнителя – тялото се свива.
Ганглиите са образувани от струпването на телата на
невроните и са свързани със снопове от израстъците
им. Струпването на неврони повишава „качеството“
на системата. Реакциите са диференцирани в зависимост от дразнителя. Централната нервна система
е изградена от главен и гръбначен мозък и нерви.
Най-сложно е устроена при бозайниците (крайният
мозък има кора) и в частност при човека.

Провеждане на урока
С този урок се усвояват знания, необходими за урок
65 и 66. За да обясните какво е дразнител, може да използвате личния опит на учениците: чуване на звук,
виждане на светлина, усещане твърдостта на чина.
Може да демонстрирате отсъствието на рецептор за
конкретна промяна – доближете до тях постоянен
магнит. Използвайте фигурите към урока и задачите
от учебната тетрадка. Фиг. 2 – насочете вниманието
на децата към свързването на нервните клетки (аксон
с дендрити или аксон с мускулна клетка). На фиг. 4 е
показан рефлекс. В горната част на фигурата заекът
е спокоен, мускулите му са отпуснати. В долната част
– звукът от изстрела е дразнител. Реакцията е свиване на мускулите – заекът бяга. Задайте въпроса дали
рефлексът е „полезен“ за заека. „Полезността“ (адаптивното значение) на рефлексите може да илюстрирате
със задача 1 от учебната тетрадка.

Учебна тетрадка
1.
– дразнител поета храна – в отделената слюнка има вещества (ензими), с които се преработва храната;
– дразнител силна светлина – защита на окото (по-точно на
ретината – частта от окото, в която са разположени светлочувствителните рецептори, които се увреждат от много
силна светлина);
– дразнител болка от изгаряне – предпазване от нараняване;
– дразнител шум от стъпки – защита от враг;
– дразнител прах във въздуха – защита на белите дробове.

Движения при животните
Методически бележки
Разликата в устройството на опорно-двигателната
система при различните групи животни е свързана с
различните функции, които тя изпълнява, и с нивото
на еволюция на групата.
За първи път опорни елементи при многоклетъчните животни се появяват при животинските гъби
(те живеят прикрепени на океанското дъно на малка
дълбочина). Това са варовикови или кремъчни игли,
разположени между двата слоя клетки. Освен че дават опора на тялото, те държат отворени малки каналчета в него, през които непрекъснато преминава
вода. Има и гъби (миеща гъба – сюнгер), чийто скелет е от нишки спонгин (вид органично вещество),
разположени между клетките.
При червеите системата има само активна част
– разположени по различен начин мускули. Само
кръглите червеи (глисти) имат и хидростатичен скелет (течност под високо налягане в телесната празнина). При мидите и охлювите пасивната част е черупката. За нея са заловени мускулите.
При бодлокожите морски обитатели (лилии, краставици, таралежи, звезди) пасивната част е от варовикови пластинки в тялото, за които се залавят мускули.
От безгръбначните животни членестоногите имат
най-ясно разделяне на частите на опорно-двигателната система и на функциите им. Те имат външен
скелет от хитин (вид полизахарид), който е много
твърд. За хитина са заловени мускулите, които движат крайниците и другите части на тялото (отделните
членчета едно спрямо друго, челюстите, антените –
сетивни органи).
Гръбначните животни имат вътрешен скелет.
Свързването на костите е два типа – неподвижно и
подвижно. Неподвижното е или чрез шев (кости на
черепа), или чрез срастване (тазови кости). В тези
случи е необходима здравина. Ставното свързване
позволява движение на свързаните кости. Възможността за движение зависи от формата на ставните
повърхности и от количеството на ставните връзки. Най-голяма свобода на движение имат сферичните стави (раменна, тазобедрена); най-малка – междупрешленните стави.
Мускулите извършват работа (придвижват кости), когато се съкращават. Мускулите, с които се намалява ъгълът между костите, се наричат сгъвaчи

(флексори), а тези, с които се увеличава – разгъвачи
(екстензори). Мускули само с едно тяло се наричат
едноглави; с две тела – двуглави (бицепс); с три тела
– триглави (трицепс); с четири – четириглави (квад
рицепс).

Провеждане на урока
Проведете урок беседа. Обсъдете с учениците необходимостта от движения на животните за намиране
на храна и избягване на естествените врагове. Поискайте да ви дадат примери за различни начини на
придвижване. Използвайте фиг. 1 и 2, за да сравните
движенията на едноклетъчните и многоклетъчните
животни. Разкажете и за другите две функции на
системата. Затвърдете новото знание със задача 1 от
учебната тетрадка. Искането да подредят по значимост функциите на системата не е добре издържано
от биологична гледна точка. Целта е учениците да се
приучат да обосновават мнението си. Движението
трябва да се определи като първостепенна функция.
Подкрепете и двата варианта на последователност на
другите две функции, ако са добре мотивирани. Продължете с разказ за устройството на системата при
безгръбначни и гръбначни животни – ще ви помогнат фигурите в урока. Използвайте фиг. 5, за да сравните дължината на двата чифта крайници с начина на
придвижване (удобен е скелетът на жаба и гущер
– скачане и ходене).
Затвърдете знанието за пасивната и активната
част на системата при насекоми със задача 2 и час
тите на скелета на гръбначните животни със задача 3
от учебната тетрадка. Умишлено един от скелетите е
на динозавър. Целта е учениците да видят, че съвременните и отдавна живелите и вече изчезнали гръбначни животни имат еднакво принципно устройство
на скелета.
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Дразнимост и движения при растенията
Методически бележки
Растенията са автотрофи. Те синтезират глюкоза само
от неорганични вещества, а после от нея – всички останали органични съединения. При това използват
външен източник на енергия (слънчева светлина). В
процеса на еволюция това се е отразило върху възможностите им за движение. Насекомоядните растения живеят на бедни на азот почви. Органът, с който
улавят насекомото (лист, цвят), отделя ензими, които разграждат белтъчните молекули на жертвата до
аминокиселини. Растението усвоява аминокиселините и ги използва за белтъчната си синтеза.
Движенията, които извършват едноклетъчните
водорасли, се наричат таксиси и не се споменават
в урока. Многоклетъчните растения извършват два
вида движения – растежни и тургорни. Най-ясно тези
движения се виждат при сухоземните кормусни растения и затова те се изучават в урока.
Растежните движения са бавни и необратими. Те
са резултат от нарастването на корена и стъблото.
Нарастването се осъществява със специална тъкан
– меристемна (вид образувателна). Клетките ѝ имат
ниска степен на специализация и затова лесно могат
да влизат в процес на делене. Съществува природна
закономерност – специализацията на клетките намалява способността им да се делят. Например еритроцитите, половите клетки, невроните не могат да се
делят. След няколко последователни деления на клетките на меристемната тъкан в част от тях настъпват
промени и те се превръщат в клетки на някоя от тъканите на корена или стъблото. Деленето на меристемните клетки става само при благоприятни климатични условия в определен сезон. Това е една от
причините този тип движение да е бавен. Меристемната тъкан се запазва през целия живот на растението. Затова растенията нарастват през целия си живот.
Нарастването на корена и стъблото става в посока, в
която условията са благоприятни за растението. Коренът нараства към по-влажна и богата на минерални
соли почва, а стъблото – към светлината. Растежните
движения се наричат тропизми. Когато са към дразнителя, те са положителни, а когато го избягват – те са
отрицателни. Коренът има положителен геотропизъм
и отрицателен хелиотропизъм, а стъблото – обратно.
Тургорните движения са по-бързи и обратими.
Дразнителят променя осмотичното налягане на цитоплазмата на определени клетки. Това е причина в
тях да навлиза или излиза вода. Така се променя налягането на цитозола (течната компонента на цитоплазмата) върху клетъчната стена (тургорно наляга-
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не) и се извършва движение. Тургорните движения
се наричат настии (настични движения). Ако имате
срамежлива мимоза, можете да покажете на учениците тигмо(допир)настия. Тя е много бърза. Движенията на листата на Венерината мухоловка също са
тигмонастия. Движенията на листата към светлината
са фотонастия. Тя е по-бавна.

Провеждане на урока
Ако имате възможност, демонстрирайте опита,
препоръчан в урока и показан на фиг. 1. Може да потърсите росянка – диворастяща у нас, или срамежлива мимоза. Подгответе и опита, показан на фиг.
2. Проведете урок лекция. Обяснете ограничените
движения на растенията с начина, по който набавят
необходимите си вещества и енергия. Затвърдете
характеристиките на двата вида движения със задача
1 от учебната тетрадка. В края на урока сравнете движенията на растенията и животните, като използвате
наученото в предишния урок. Използвайте задача 2
от учебната тетрадка.

Учебна тетрадка
3. – движенията на растенията са бавни, а на животните –
бързи: колона 2 – растения
; животни
.
– и растенията, и животните се движат към дразнител или го
; животни
избягват: в колона 3 – растения
– всички движения на животните са обратими: в колона 4 –
растения
; животни
.
Обобщение – причината за разликата в движенията е начинът, по който растенията и животните си набавят храна.
Автотрофното (самостойно) хранене на растенията не изисква активни движения. Животните имат хетеротрофно (несамостойно) хранене – нуждаят се от готови органични вещества. Необходими са движения, за да се набави храната.










Размножаване
Методически бележки
Размножаването е процес на създаване на себеподобни. То има две важни биологични функции.
Едната е запазването на живота на Земята, въпреки
ограничената продължителност на живот на индивидите (в урока се обсъжда само тя). Втората е запазването и предаването в последователните поколения
на полезни, адаптивни изменения в наследствената програма. Без размножаването еволюцията (усъвършенстване на съществуващите и възникването на
нови видове) е невъзможна.
Размножаването е два вида – безполово и полово.
В основата на двата начина е деленето на клетката.
При деленето наследствената програма на делящата се
клетка се предава на новообразуваните клетки.
При безполовото размножаване клетките се делят
така, че наследствената им програма се запазва непроменена по количество и състав (деленето се нарича митотично). Затова потомците са еднакви с родителите. Предполага се, че това е първият възникнал
начин за размножаване. След като индивидът се размножава, значи е добре приспособен; потомците са
еднакви с него – следователно и те са добре приспособени. Недостатъкът на безполовото размножаване
е, че при промяна в условията на средата индивидите
могат да се окажат неприспособени.
Половото размножаване се извършва с клетки, наречени полови клетки (гамети) – яйцеклетка, сперматозоид, спермий. Те се получават в резултат на делене,
наречено мейоза (редукционно делене). Гаметите съдържат половината от наследствената програма на изходната клетка. Във всяка гамета, която индивидът образува, наследствените му белези се комбинират по
случаен начин. При образуването на зиготата се съчетават случайно групирани белези на два индивида. Затова
поколението се различава от родителите. Половото размножаване е основният начин за размножаване на съвременните видове растения, животни и гъби. Разнообразието на потомците осигурява запазването на вида при
променящи се условия на средата.

пове размножаване (безполово и полово) и видовете
безполово размножаване при животните. За да не се
претовари урокът, видовете безполово размножаване
при растенията не са илюстрирани, а само споменати
като термини.
Частите на цвета, в който се образуват гаметите, са познати на учениците от предишните години.
Добре ще е да им ги припомните. В разширената
част на плодника – завръз, се намира семепъпка. Тя
съдържа няколко клетки, една от които е женската
полова клетка. Удължената част на плодника се нарича стълбче, а разширението му в горната част –
близалце. Близалцето е лепкаво – при опрашването
по него полепва тичинковият прашец (полен). Поленовите зърна са много малки. В тях има две клетки,
една от които е мъжката полова клетка на семенните растения. Акцентирайте върху разликата между мъжките полови клетки при цветните растения и
животните. При животните тя има камшиче, с което
може да се движи в течна среда. При видовете с
външно оплождане средата е водоемът. При видовете с вътрешно оплождане секреторни жлези на мъжката полова система отделят необходимата течност.
При цветните растения мъжката полова клетка няма
камшиче и не може да се движи сама. Затова е необходимо пренасянето на поленовите зърна до плодника – опрашване. Важно е да отбележите, че при
половото размножаване две полови клетки се сливат и се образува една нова клетка, наречена зигота
(терминът е познат от предишна година), от която се
развива новият организъм.
При работа с учениците използвайте теримините „мъжки и женски полови клетки“ вместо спермий,
сперматозоид и яйцеклетка.
За да изясните значението на двата начина на
размножаване, използвайте задача 3 от учебната тетрадка. Задайте на учениците подсказващи въпроси, с които да ги насочите към правилни обобщения.
За да затвърдите знанието за мястото, където се
образуват половите клетки при животните и при растенията, използвайте задача 2 от учебната тетрадка.

Провеждане на урока
Проведете урок лекция. Насочете вниманието на
учениците към това, че размножаването, наред с храненето, дишането и отделянето, е основен жизнен
процес. В урока видовете безполово размножаване
при растения и животни са само споменати. Те се изясняват в следващите два урока. Задача 1 от учебната
тетрадка ще ви помогне да затвърдите основните ти-
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Размножаване на животните
Методически бележки
Едноклетъчните животни се размножават безполово чрез делене на клетките. Само ресничестите (чехълче), когато наближава неблагоприятен сезон, извършват особен вид полов процес (конюгация).
Многоклетъчните животни се размножават полово. Изключение правят хидрите, коралите и някои
бодлокожи (например морските звезди) и червеи. Те се
размножават и безполово чрез пъпкуване или накъсване (фрагментация). При фрагментацията е от значение големината на парчетата (фрагментите). Ако
те са много малки, размножаването е невъзможно.
Гаметите се образуват в чифтни полови жлези
(гонади), когато индивидът навлезе в полова зрялост.
Женските гонади се наричат овариуми (яйчници), а
мъжките – тестиси (семенници). Гаметите се образуват след последователни деления, едно от които е
редукционно. Затова те имат намалена наполовина и
случайно комбинирана наследствена програма. При
оплождането се възстановява характерното за всеки
биологичен вид количество на наследствената прог
рама и се получават уникални комбинации на белези
от двамата родители. В това се крие предимството на
половото пред безполовото размножаване.
Яйцеклетките се образуват (зреят) в мехурчета (фоликули) по повърхността на яйчника. Когато
са готови, мехурчетата се разпукват (овулация) и яйцеклетките могат да бъдат оплодени. Сперматозоидите се образуват в каналчетата на семенниците.
Видовете, които имат въшно оплождане, зависят от водоемите при размножаването си. От гръбначните животни, освен рибите, външно оплождане имат и земноводните (жабите). Името на класа
идва от обитаването на две среди на живот – суша
(с типични адаптации за нея – бели дробове, ходилни крайници) и вода (само сладководни басейни), в
която се извършва размножаването. Неспециалистите често причисляват океанските и блатните костенурки, както и крокодилите към земноводните. Това
е погрешно. Всички видове костенурки и крокодили
имат вътрешно оплождане. Те, заедно със змиите и
гущерите, са обединени в клас Влечуги. При видовете
с вътрешно оплождане специални жлези на мъжката
полова система отделят течен секрет, в който се движат сперматозоидите.
Видове, при които двата типа полови жлези са в
различни индивиди, се наричат разделнополови. Когато може да се различи кое животно е женско и кое
– мъжко, без да е необходимо да се видят органите на
половата система, във вида има полов диморфизъм.
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Има видове, при които в един индивид се развиват
функционално годни и двете полови системи. Те се
наричат хермафродитни. Такива са сухоземните охлюви и много червеи (тении, дъждовен червей). При
хермафродитите има различни начини на защита от
самооплождане. Обикновено двата вида полови жлези са функционално активни в различни рамножителни сезони (градински охлюв) или двата вида полови
клетки узряват по различно време – дъждовен червей. При него две животни си разменят сперматозоиди, а когато узреят яйцеклетките, се извършва оплождането.

Провеждане на урока
За урока можете да използвате беседа или лекция –
зависи от нивото на усвояване на предходния урок.
Използвайте фиг. 1, 2 и 3, за да онагледите трите начина на безполово размножаване. Задачите от учебната тетрадка ще помогнат в усвояването на урока и
развиването на умения.
Задача 1 ще помогне за развиване на умението на
учениците да разпознават изображение по словесно
обяснение.
Задача 2 е направена с цел да развива съобразителност у учениците. По азбучен ред са подредени
популярни видове.
Учебна тетрадка
2. амеба (5); жаба, мида, рапан, шаран, скумрия (1); останалите (2). Поискайте учениците да обяснят отговорите си.
3. Мъжките екземляри имат:
глисти
елен
жираф
щраус
кърлеж

завит край
рога
по-големи рога
черни пера
израстъци на коремчето

Растеж и развитие на животните
Методически бележки
Животните растат до определена възраст и размери,
които са заложени генетично. Изключение правят
омарите, които нарастват през целия си живот.
Нарастването на животните е непрекъснато, с
нееднаква скорост, докато се достигне окончателната големина. Изключение правят членестоногите.
При тях нарастването е прекъснато. Хитиновият
скелет ограничава нарастването. Периодично той се
разпуква и животното излиза от обвивката си (линеене). Новата хитинова обвивка е мека и позволява
нарастване. Постепенно тя се втвърдява и ограничава растежа до следващото линеене.
Индивидуалното развитие (онтогенеза) преминава през два етапа – зародишен (ембрионален) и
следзародишен (постембрионален). Отличителни
белези на ембрионалния етап са много активното
клетъчно делене и формирането на тъканите, органите и системите. Той преминава през 3 периода.
Постембрионалният етап протича по два различни
начина: пряко развитие и непряко развитие (развитие чрез метаморфоза). От гръбначните животни пряко развитие имат повечето риби, влечугите,
птиците и бозайниците. От безгръбначните с пряко развитие са свободно живеещи (непаразитни)
червеи, охлювите, главоногите (октоподи, сепии,
калмари), раците.
Непряко развитие имат ендопаразитните червеи, водните обитатели, които имат прикрепен или
малкоподвижен начин на живот (миди), насекомите,
кърлежите и др. От гръбначните животни с непряко
развитие са някои риби и земноводните. Видовете
с непряко развитие снасят яйца. От тях се излюпва
ларва, която не прилича (или малко прилича) на половозрелите индивиди. Отличителен белег на ларвата
е отсъствието на полова система. Непрякото развитие е начин за адаптация. Чрез ларвата паразитите намират гостоприемниците си, а неподвижните и
малкоподвижните видове се разселват. В сравнение с
възрастните индивиди, ларвите са по-устойчиви към
неблагоприятни климатични условия, използват друга храна и в много случаи живеят в различна среда на
живот (така се намалява конкуренцията с половозрелите индивиди).
Насекомите растат само като ларви. При тях има
два вида непряко развитие – непълно превръщане
(непълна метаморфоза) и пълно превръщане (пълна
метаморфоза). Непълна метаморфоза имат хлебарките, скакалците, термитите (често наричани неправилно мравки) и др. При тях ларвата прилича на поло-

возрелите, но няма крила (синантропните – живеещи
в човешкото жилище хлебарки са с редуцирани крила, но дивите видове летят). Ларвите на насекомите с
пълна метаморфоза имат червеобразна форма. Те се
движат, хранят и линеят няколко пъти. После се обвиват в плътна обвивка, не се движат и не се хранят
– превръщат се в какавиди. От какавидата се развива
възрастно насекомо. Обвивката се разпуква и насекомото излиза навън. Насекомо, преминало през фазите яйце, ларва и какавида, се нарича имаго. Пълна
метаморфоза имат: пеперуди, мухи, комари, пчели,
оси, мравки, бръмбари и др.

Провеждане на урока
Започнете урока като беседа. Попитайте учениците
дали забелязват промени в себе си, в близките си, в
растенията и животните около тях. Използвайте отговорите им, за да дефинирате растежа и развитието.
Подчертайте, че те са основни жизнени процеси, че
протичат едновременно и зависят един от друг. Това
ще ви потрябва и в урок 71. Поискайте примери от
учениците за големината на познати им видове.
В частта „развитие“ преминете към лекция.
Използвайте фиг. 2, за да илюстрирате периодите на ембрионалното развитие. Акцентирайте върху клетъчното делене в началото му. Броят на клетките нараства в геометрична прогресия с частно 2.
Използвайте фиг. 3 и 4, за да онагледите разликата
между прякото и непрякото развитие и задачи 2 и 3 от
учебната тетрадка, за да ги затвърдите.

Учебна тетрадка
2.
3.

3, 5, 4, 2, 1
непряко развитие: 2, 4, 1, 3
пряко развитие: 3, 4, 1, 2
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Размножаване на растенията
Методически бележки
Вегетативно се размножават талусните и повечето
кормусни растения (дървесните видове не се размножават безполово). Вегетативно размножаване с
видоизменени растителни части (коренища, клубени,
грудки, луковици) се използва в земеделието (картофи, лук, чесън, малини, ягоди, лоза) и цветарството
(декоративни и етерично-маслени растения). В природата най-често вегетативното размножаване става
с пълзящи стъбла – ягоди, бръшлян.
Със спори се размножават талусни растения и кормусните растения със слабо развити тъкани (мъхове и
папрати). Спорите имат слаби адаптивни възможности.
Споровите растения се размножават и полово. В размножителни органи (мъжки – антеридий и женски –
архегоний) се образуват гаметите. Мъжките гамети
са сперматозоиди – имат камшичета. Размножаването
става в сезоните на снеготопенето или на дъждовете.
Кормусните растения с добре развити тъкани образуват семена – наричат се семенни растения. Те са
обединени в две големи групи – голосеменни и покритосеменни. Голосеменните образуват шишарки, в които
се намират семената. Те са храсти или дървесни видове (бор, ела, смърч, мура). Покритосеменните имат
цветове, в които се образуват семената. Наричат се
цветни растения и са най-добре приспособените за
живот на сушата растителни видове. Има ги в трите
жизнени форми – тревиста, храстовидна и дървесна.
При семенните растения мъжките гамети са спермии (нямат камшичета) и се пренасят до женската гамета пасивно – с вятър (при голосеменни и покритосеменни) или животни (при покритосеменни).
Пренасянето се нарича опрашване.

Провеждане на урока
При провеждането на урока в частта „вегетативно
размножаване“ използвайте за онагледяване фиг. 1
и личния опит на учениците. Поставете задача на
учениците да извършат вегетативно размножаване и
обсъдете резултата при годишния преговор. Може да
се използват картофени клубени, скилидки чесън, луковици на лале и др.
Разкажете за размножаването със спори. Използвайте фиг. 2. Ако разполагате с хербарий или сезонът
позволява, покажете спорангии. Най-добре те се виждат по долната повърхност на листата на Орловата
папрат.
Разкажете за половото размножаване на расте-
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нията. Сравнете половото размножаване на растенията и животните. Поискайте учениците да открият
прилики и разлики.
Разкажете на учениците за голямото разнообразие
в приспособленията на цветните растения за опрашване. Използвайте фиг. 4. При опрашване с насекоми:
• някои цветове се отварят само през нощта – нощни пеперуди;
• ярко обагрени венчелистчета – насекоми с цветно
зрение;
• нектарници – секретът привлича насекоми. Той
може да има много неприятна миризма на мърша – опрашителите са мухи.
Използвайте задачите от учебната тетрадка. Задача 1 ще помогне да затвърдите общото и различното
в безполовото и половото размножаване на спорови
и цветни растения. Редовете, в които е поставено тире
(„–“) не трябва да се попълват от учениците. Задача 2
ще помогне за развиване на умението на учениците
по словесно обяснение да разпознават изображение.
Нейното решаване подготвя решението на задача 3.
Еднополови цветове имат тиквата, пъпешът, кратуната, краставицата.
Задача 3. В нея се използва информация, която не
е включена в урока, а е дадена само в задачата. Ние
считаме, че информацията е важна, но не бива да претоварваме урока. Цветовете не съответстват на конкретни видове растения, а става въпрос за принцип.
Използвайте задачата по ваше усмотрение. Може да я
възложите на целия клас или само на избрани от вас
ученици. Царевицата (фиг. 5 от урока) е еднодомно
растение. Двудомни са бялата върба, черният бор.

Растеж и развитие на растенията
Методически бележки
Растежът на растенията се осъществява с вид образувателна тъкан – меристемна. При работа с учениците
използвайте израза „специални клетки за нарастване“. Има и друг вид образувателна тъкан – камбий,
която не се споменава в урока. С нея органите на растенията нарастват на дебелина.
Меристемната тъкан има дребни по размер с
ниска степен на специализация клетки. От тях се образуват клетките на останалите видове тъкани. В листата на цветните растения тя е разположена в основата на листа. На върха на корена и на разклоненията
му също има такава тъкан. Ако тя бъде унищожена,
растежът на корена спира и след време растението
умира. Причината е, че само в зоната на нарастване
на корена се образуват власинки (коренови власинки), с които коренът изсмуква вода от почвата (зоната на власинките е с дължина около 1,5 сm). Затова
кореновата гугла е много важна. Унищожаването на
връхните пъпки не е толкова опасно. По разклоненията на стъблото има резервни, слабо развити пъпки
(спящи пъпки), които се активират, ако загинат връхните. Умишленото унищожаване на връхни пъпки се
използва при оформяне на нетипични корони на декоративните храсти и дървета.
Развитието на растенията преминава през зародишен и следзародишен етап. Зародишният етап започва
с образуването на зигота и завършва с узряването на
семето. През този период се образува зародишът със
зародишно (първично) коренче, зачатък на стъбло и
листа. В семето се натрупват резервни хранителни вещества (най-често в специална тъкан – ендосперм), от
които зародишът се изхранва при покълването и поникването.
Зародишният етап в развитието на растенията,
също както при животните, започва с активно клетъчно
делене. По-късните фази са специфични за растенията
и не е редно да се сравняват с животинските. Достатъчно е да се знае, че в края на зародишния етап се
образува зародиш. При споровите растения зародишът
е в спората, а при семенните – в семето. В зародиша
на семенните растения ясно се различават зародишно
коренче, зародишно стъбло и зародишни листа (семедели). Зародишите на цветните растения (покритосеменните) имат или един, или два зародишни листа. Растенията, които имат един зародишен лист, се наричат
едносемеделни растения (житните растения, царевицата), а които имат два зародишни листа – двусемеделни растения (бобовите, картофовите, тиквовите,
всички плодни дървета).

Следзародишното развитие преминава през три периода: на младост, на зрялост и размножаване, и на
старост и отмиране. То започва с покълване (излизане на зародишното коренче от семето) и продължава
с поникване – излизането на зародишното стъбло над
почвата. При някои растения (житни) семеделът остава под земята (подземно поникване). Стъблото развива
листа, в които се извършва фотосинтеза. При други
– например фасул, семеделите излизат над земята
(надземно поникване), в тях се образува хлорофил и
новото растение започва да фотосинтезира с тях.
Процесите на растеж и развитие в растенията се регулират от външни фактори – светлина, топлина, и вът
решни фактори – растежни хормони (фитохормони):
ауксини, гиберелини, цитокинини и др.

Провеждане на урока
Проведете урок беседа. От 4. клас учениците познават
устройството на семето. Проверете какво помнят и добавете допълнителната информация. Може да обсъдите
по-подробно условията, необходими за покълването и
поникването. Използвайте задача 6 от рубриката „Въпроси и задачи“. Обобщете, че покълването и поникването са възможни при оптимално количество вода,
топлина и кислород. Следващите фази от развитието зависят от други фактори на средата или други стойности
на факторите.
За да затвърдите новите знания, използвайте задачите от учебната тетрадка.
Забележка: Между уроците от двата раздела на част III
(49–60 и 62–72) можете да използвате следните връзки:
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Кръвоносна система на човека
Методически бележки
1. Органи на кръвоносната система. Сърцето и
кръвоносните съдове образуват затворена система, в
която се движи кръвта благодарение на налягането,
създавано от работата на сърцето. При ритмичните си
съкращения сърцето изхвърля обем кръв в съдовата
система, което създава налягането. Кръвното налягане постепенно намалява в цялата съдова система,
поради което кръвта тече в определена посока – от
място с по-високо към място с по-ниско налягане,
според законите на хидродинамиката.
Поради редуването на съкращение с отпускане на
сърцевата мускулатура, кръвното налягане в големите
артерии ритмично се повишава и понижава (максимално и минимално кръвно налягане). Нормалните
стойности на тази динамика са средно 120 mm Hg и
80 mm Hg.
Съкращенията на сърцето се предизвикват от автоматични импулси (сигнали), които се пораждат в
специални мускулни клетки, разположени в стената
на дясното предсърдие. Изменението на сърцевата
дейност в съответствие с нуждите на организма се
извършва чрез рефлекси с помощта на нервни импулси от централната нервна система или чрез някои хормони (адреналин).
Посочените подробности от физиологията на сърцето не се разглеждат в урока. За улеснение не се уточнява и разположението на двете предсърдия и двете
камери – ляво и дясно, а са приети условни означения
ЛП, ДП, ЛК, ДК. Отбелязани са двете предсърдно-камерни клапи, при затварянето на които кръвта не може
да се върне в предсърдията, след като е преминала в
камерите. Не са посочени двете полулунни клапи, които са разположени в началото на артериите, излизащи от
двете камери. При затваряне на тези клапи кръвта, която
е напуснала сърцето, не може да се върне в камерите. Отварянето и затварянето на двата чифта клапи се определя
от кръвното налягане от двете им страни.
2. Голям и малък кръг на кръвообращение. Чрез
движението на кръвта се осигурява снабдяването на
клетките с хранителни вещества и кислород и отстраняването от тях на непотребни вещества, включително въглероден диоксид. Освен това кръвта разнася вещества – регулатори на клетъчните функции
(хормони, йони, метаболити). Кръвта осъществява
тези основни свои функции, движейки се в големия
кръг на кръвообращение. Малкият кръг служи да прекара кръвта през белите дробове, където се извършва
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газова обмяна (кръвта се освобождава от въглеродния
диоксид и се обогатява с кислород), а след това да я
върне в големия кръг. Специално трябва да се отбележи, че в артериите на малкия кръг тече кръв, бед
на на кислород и богата на въглероден диоксид, а във
вените на малкия кръг – богата на кислород и бедна на
въглероден диоксид кръв.

Провеждане на урока
В урока се разширяват и задълбочават знанията за
кръвоносната система и движението на кръвта в нея.
Започнете урока с въведението, че за да изпълнява важ
ните си функции в организма както на животните,
така и на човека, кръвта трябва да се движи. С няколко
въпроса припомнете най-важното от устройството и
функциите на системата и нейните органи при бозайниците. Отбележете, че при човека тя е устроена по
същия начин – използвайте фиг. 1 от урока. Акцентирайте върху обмяната на веществата между кръвта и
клетките през тънката капилярна стена.
Разгледайте строежа на сърцето, като използвате
фиг. 2 – разрез и схема. Отбележете, че предсърдията
са свързани с вени, а камерите – с артерии. След като
припомните с въпрос кои съдове са вени и кои артерии, поставете задачата учениците сами да определят
в каква посока тече кръвта през кухините на сърцето.
Тук отбележете необходимостта от клапи, които да
пропускат кръвта от предсърдията към камерите, но
не и обратно, за да се запази посоката ѝ на движение.
Въведете понятията артериална и венозна кръв.
Чрез въпрос припомнете какво е кръг на кръвообращение. С помощта на фиг. 3 от урока разгледайте големия и малкия кръг на кръвообращение и физиологичната им роля. Като следствие от ролята на малкия
кръг отбележете, че в артериите му тече венозна
кръв, а във вените му – артериална. Проследете по
фиг. 3 целия път на кръвта последователно в двата
кръга на кръвообращението, като започнете от лявата
камера на сърцето (ЛК) и завършите с лявото предсърдие (ЛП).

Нервна система на човека
Методически бележки
Нервната система на гръбначните животни и човека
се дели на централна и периферна. Централната нервна система се състои от главен и гръбначен мозък, а
периферната – от нерви, нервни възли (ганглии) и сплетения. Нервите са: 31 чифта гръбначномозъчни, които
инервират мускулите на опорно-двигателната система
на шията, туловището и крайниците, мускули на вътрешни органи и жлези; 12 чифта черепно-мозъчни,
които инервират скелетни мускули на главата и мускули на вътрешни органи и жлези.
Нервната система функционира чрез рефлекси –
реакции на дразнители, които се проявяват в съкращение на мускули на опорно-двигателната система
или на вътрешните органи, а също и в секреция на
жлези. При всеки рефлекс дразненето предизвиква
генериране на сигнали (нервни импулси) в рецепторните клетки (специфични за всеки дразнител – допир,
натиск, вибрация, болка, топло, студено, миризми,
вкус – 4 вида, зрение – 4 вида), които се предават по
сетивни нерви до гръбначния и главния мозък. Там,
в определени центрове за всеки рефлекс, тези сигнали се обработват и се отправят като „команди“ по
двигателни нерви до мускулите (жлезите). В главния
мозък се намират висши нервни центрове за управ
ление, които контролират дейността на низши центрове в гръбначния мозък. Главният мозък включва 6 дяла
– продълговат мозък, Варолиев мост, среден мозък,
междинен мозък, малък мозък и краен мозък (две полукълба с кора). В урока не са посочени всички дялове.
Само за пример са споменати продълговатият, мал
кият и крайният мозък с кората, за да не се натоварва
учебното съдържание. Освен това основните функции
на тези примерни дялове по-ясно могат да се определят и
възприемат от учениците. Кората на големите полукълба е разделена на зони. Едни от тях (сетивни зони)
получават информация от определени рецептори (зрителна зона – от зрителни рецептори, слухова зона – от
слухови рецептори). Други зони (моторни) изпращат
сигнали до гръбначния мозък и оттам до мускулите на
опорно-двигателната система.

Провеждане на урока
Започнете урока с няколко въпроса, за да припомните
основните структури (органи), които съставят нервната система на гръбначните животни и начина на
функционирането ѝ – рефлексите.

Разгледайте по фиг. 1 от урока основните органи на нервната система на човека и отбележете приликата с гръбначните животни. Опишете строежа
на гръбначния мозък и неговото разположение. За
функциите му обърнете внимание, че участва в осъществяването на реакциите на организма. Гръбначният мозък получава сигнали от рецептори, които информират, че определени дразнители действат върху
тях (тогава се получава усещане за болка, допир и
пр.), и изпраща сигнали към мускули на опорно-двигателната система, мускули на вътрешни органи и
жлези. Тези сигнали предизвикват свивания и отпускания на мускули или секреция на жлези – извършва
се движение или се променя работата на вътрешни
органи. А това са реакциите на човека към дразнителите. Поискайте от учениците да ви дадат 2–3
примера на рефлекси на човека или запитайте каква
реакция ще настъпи, ако докоснем с ръка горещия
котлон (отдръпване на ръката от дразнителя); каква
реакция ще настъпи в организма, ако се намираме в
добре затоплена стая и сме облечени с дебели дрехи
(изпотяване – секреция на пот от потните жлези); каква реакция настъпва при попадане на храна в устата
(секреция на слюнка).
Използвайте фиг. 3 от урока, за да опишете главния мозък. Отбележете, че продълговатият, малкият
и крайният мозък са само 3 от 6-те му дяла. Акцентирайте върху кората като най-сложно устроената
и най-сложно работещата структура в главния мозък на бозайниците. Отбележете, че тя е най-силно
развита при човека и изпълнява при него най-сложни функции – контролира всички други структури на
нервната система и чрез тях всички други органи и
системи. Но освен тази важна роля, кората позволява на човека да говори и да мисли независимо от конкретната действителност. Това силно го отличава от
животните.
Когато разглеждате нервите, добре подчертайте,
че те свързват, от една страна, централната нервна
система с рецепторните клетки, а от друга – централната нервна система с мускулите и жлезите. Сигналите, възникнали в рецепторните клетки, трябва да
преминат по целия път: рецептори → нерви → централна нервна система (мозъци) → нерви → мускули
(жлези), за да се осъществи реакция (рефлекс).
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Опорно-двигателна система на човека
Методически бележки
1. Скелет. Костите са изградени от плътна и гъбеста
костна тъкан. В костите се съдържа костен мозък, от
чиито клетки се образуват клетки на кръвта.
Мозъчната и лицевата част на черепа у възрастния човек са в съотношение 2:1, а у новородено – 8:1.
С растежа на детето лицевата част се развива ускорено и съотношението се променя. Костите на скелета биват плоски (повечето кости на черепа), къси
(прешлените), дълги (на крайниците) и с неправилна
форма. Гръбначният стълб е изграден от 24 прешлена, кръстцова и опашна кост. Той нормално е огънат
във форма на двойно S, което му позволява да пружинира.
На фиг. 1 в урока са означени основните части на
скелета и стави на крайниците. Имената на ставите
и мястото им в скелета не се разглеждат в урока, за
да не се претоварва съдържанието с термини, но е
добре да се знаят, тъй като с тях са свързани много
травми. Ставите свързват подвижно две съседни кости в скелета. Крайните участъци на костите в ставата
са покрити с хрущял. Ставата е затворена в капсула и
съдържа течност, която намалява триенето на костите
при движението им.
2. Скелетни мускули. Скелетните мускули се състоят от тяло и сухожилия. Те могат да имат различна
големина и форма – вретеновидни, плоски, перести,
триъгълни и др. Могат да бъдат още двуглави, триглави, четириглави. Всички са изградени от големи дълги
клетки – мускулни влакна, до всяко от които достига
разклонение на дълъг израстък на нервна клетка. При
практикуване на силови спортове се увеличават обемът и силата на мускулите. Това се дължи не на увеличаване броя на мускулните влакна (клетки) в състава на
мускула, а на увеличаване обема на мускулните клетки. Някои спортисти приемат различни препарати за
увеличаване силата на мускулите – допинг. Най-често
това са мъжки полови хормони, които стимулират белтъчния синтез. Те обаче могат да породят сериозни болестни увреждания.

Провеждане на урока
Започнете урока с въвеждащи въпроси, целящи припомняне на изученото в миналите години и урок 52 за
опорно-двигателната система при животните. Учениците могат да възпроизведат познанията за пасивната и
активната част на системата, за човешкия скелет и не-
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говите части, скелета на гръбначните животни, ставите
и мускулите. След това продължете с въвеждането на
новата информация, която ще надгражда знанията. Активно използвайте фиг. 1 и фиг. 2 от урока. Разгледайте частите на скелета – череп, скелет на туловището
и на крайниците, като акцентирате на частите на черепа,
прешлените на гръбначния стълб, поясчетата на горните и долните крайници. Костите на крайниците не се
разглеждат, а се посочва само броят на частите на крайниците – 4 части на горния и 3 части на долния крайник.
За горния крайник те са мишница, предмишница, китка
и ръка, а за долния крайник – бедро, подбедрица и ходило. Всички са означени на фиг. 1 с наименования в обикновен шрифт и не са задължителни за научаване. На фиг.
1 са означени с обикновен шрифт и наименованията на
основните стави на крайниците, чието научаване не е задължително. Те са широко известни и ще могат да служат
за ориентация при разглеждането на някои спортни травми в следващия урок за хигиена и здравни познания на
системата. Всички задължителни за научаване части
на скелета са означени с шрифт болд.
Сравнението на скелета на човека с този на шимпанзето цели да подскаже еволюционния произход
на човека. В таблица 1 са посочени различията между двата скелета, а приликите могат да се посочат от
учениците, като разглеждат фиг. 4, на базата на познанията за човешкия скелет.
Въпроси и задачи
5. Мускулите на краката при свиване и отпускане осъществяват движение на частите на долните крайници (бедро,
подбедрица, ходило) в ставите, които ги свързват и в тазо
бедрената става. По подобен начин мускулите на горните
крайници осъществяват движение на частите на горните
крайници (мишница, предмишница, китка, ръка) в ставите,
които ги свързват и в раменната става.
6. Мускулите на главата са мимически и дъвкателни. При съкращението и отпускането на първите се променя изразът на
лицето (мимика). Те са заловени с единия си край за черепна кост, а с другия – за кожата. При съкращение и отпускане
на вторите се отваря и затваря устата. Двете групи мускули
участват в осъществяването на говора. Мускулите на шията
движат главата в различни посоки.

Полова система на човека
Методически бележки
При изучаване на половата система на жената и мъжа
по традиция у учениците възниква значително притеснение и неудобство както при преподаването на
учебния материал, така и при изпитване (особено!).
Това се отнася в по-висока степен за учениците от 5.–
6. клас, отколкото за по-големите ученици. Учителят
трябва да се постарае урокът да се предаде по съвсем
естествен начин, както останалите, като акцентира на
голямото биологично значение на половата система
за човешкото потомство, а с това и за човешкото бъдеще и щастие.
Двете полови системи включват вътрешни и
външни полови органи, съответно разположени в
коремната кухина и на повърхността на тялото. За
женската полова система вътрешните органи са яйчниците, маточните тръби, матката и влагалището, а
външни са големите и малките срамни устни и клиторът. За мъжката полова система вътрешни органи
са семенниците, надсеменниците, семеотводните канали, семенните мехурчета и простатата, а външен
орган е половият член. В урока се разглеждат само
половите жлези, матката и половият член, които са
пряко свързани с размножителния процес и са означени на фиг. 1 и фиг. 5 с шрифт болд.

Провеждане на урока
Чрез няколко въпроса припомнете изученото за половото размножаване – с какво се отличава от безполовото, за кои животни е характерно и какви са неговите преимущества. Припомнете също кои животни
имат вътрешно оплождане и отбележете, че то е характерно и за човека.
Насочете вниманието към схематичните рисунки
на женската и мъжката полова система във фиг. 1 и
фиг. 5 от урока, като поясните, че са представени
всички органи на двете системи, но ще се изучават
само означените с болд. Те са основните органи,
осигуряващи производството на половите клетки,
срещата им при оплождане и развитието на зародиша. Останалите органи ще се разглеждат в по-горен
клас. Отбележете, че двете полови системи – женската
и мъжката, включват вътрешни органи, разположени
в коремната кухина, и външни, които са на повърхността на тялото.
Проверете какво си спомнят учениците за яйчниците и матката от изученото в 4. клас и урок 56.
На тази основа въведете новата информация за морфологията и функциите на двата органа, като функцията на яйчниците ограничете само в създаването

на яйцеклетки. Отбележете, че е възможно едновременно узряване на две яйцеклетки, като след тяхното
оплождане се развиват едновременно в матката два
зародиша. В резултат се раждат двуяйчни близнаци.
Опишете характерното за тях.
Припомнете изученото за плацентата в 4 клас.
Разгледайте нейното образуване и функционална
роля, като използвате и фиг. 4 от урока. Пояснете, че
при раждане първо зародишът се изтласква от матката, а след това се изхвърля плацентата.
Проверете знанията на учениците за мъжките полови жлези – семенниците, от учебния материал
в 4. клас. Разгледайте морфологията и разположението на семенниците преди и след раждането, както и
функцията им, ограничена само в произвеждането
на сперматозоиди. Отбележете, че сперматозоидите,
за да извършат оплождане на яйцеклетката, трябва да
бъдат внесени в женската полова система. Тази задача изпълнява половият член. Не пропускайте да поясните защо семенниците произвеждат огромно количество полови клетки. Това увеличава вероятността
за оплождане на яйцеклетката.
Накрая отбележете, че органите на половата система се появяват още в зародиша и по тях може да се
установи полът – мъжки или женски. Това се прави
при преглед с помощта на апарат, който работи с ултразвук и на неговия екран се появява изображение
на зародиша. Органите на половата система определят първичните полови белези на бъдещата жена или
мъж.

Учебна тетрадка
4. (двуяйчни близнаци):
две яйцеклетки + два сперматозоида.
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Растеж и развитие на човека
Методически бележки
1. Зародишно развитие. То започва с оплождането – процеса на сливане на мъжката и женската полова клетка, който се извършва в началната
разширена част на маточната тръба. До яйцеклетката достигат милиони сперматозоиди, но само един
прониква в нея, като камшичето му остава отвън, а
главичката, носеща клетъчното ядро, пробива обвивката ѝ и попада в цитоплазмата. Там двете ядра
се сливат – образува се зигота, която започва веднага
да се дели. Този етап на развитие се характеризира с
бързо увеличаване на броя на клетките, а по-късно и
диференцирането им, при което се формират отделните тъкани и органи.
Образуването на плацентата като помощен орган позволява пълноценна обмяна на веществата
(хранителни, непотребни, газове) между майчината кръв и кръвта на плода, без пряка връзка между
двете кръвообращения. През плацентата обаче могат да преминат опасни за плода вещества – отрови, наркотични вещества, алкохол, както и вируси,
бактерии. Затова е изключително важно какви вещества приема майката по време на бременността. Опасно за плода е също така повишаването на
телесната температура на майката или недостатъчното насищане на кръвта ѝ с кислород. Всички тези
фактори могат да променят нормалното развитие на
плода и дори да го погубят.
2. Следзародишно развитие. През този етап организмът расте и се развива самостоятелно – способен е да си набавя хранителни вещества и кислород
от околната среда. Периодизацията на следзародишния етап е доста по-диференцирана от представената в урока, специално по отношение на детската
възраст (кърмаческа – до 1 г., ранна детска, предучилищна, училищна). Особено характерен е периодът
на юношеството. През него костната и мускулната
част на опорно-двигателната система се развиват
напълно, променя се психиката. Половата система
започва да функционира. Половото съзряване започва обикновено при момичетата на 10–12-годишна
възраст, а при момчетата на 11–13-годишна възраст.
Решаващо значение за промените през пубертета имат половите хормони – женски (естрогени) и
мъжки (андрогени). Тяхната секреция от половите
жлези силно се повишава през този период и те са
причина за пълното развитие на органите на половата система (вече възникнали според наследствената
програма) като първични полови белези, а също и
на всички вторични полови белези.
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Независимо че в тази възраст сексуалният контакт
е вече възможен, организмът на момичето и момчето
не е достигнал психичната и социалната зрялост да
създаде поколение и да осигури успешното му развитие. Затова много ранните полови контакти крият
риск, тъй като е голяма вероятността от забременяване или предаване на болести поради още недостатъчната сексуална и здравна култура.

Провеждане на урока
Започнете урока с беседа за припомняне на същността на процесите растеж и развитие при животните. Разгледайте процеса растеж при човека. Припомнете чрез въпрос етапите на процеса развитие и
разгледайте особеностите на човешкото развитие.
Акцентирайте върху периодите на следзародишното развитие според таблица 1 от урока. Специално
внимание отделете на развитието на вторичните полови белези през пубертета под влияние на женските
и мъжките полови хормони.
Във връзка с пубертета подчертайте, че готовността на половата система за размножаване не съвпада
по време с психичната и социална зрялост, необходими за отглеждането на потомци, за осигуряването на
доброто им бъдеще. Тъй като тази зрялост се постига
няколко години по-късно, отбележете, че е необходимо
и разумно да се изчака достигането ѝ и тогава да се създава поколение.

Въпроси и задачи
6. Отделните части на тялото не нарастват в еднаква степен
през следзародишното развитие. При новороденото главата
заема 1/4 от дължината на тялото, а долните крайници –
3/8. При възрастния човек главата заема 1/8, а долните
крайници – 1/2. Това показва, че главата нараства в много
по-малка степен в сравнение с крайниците и туловището.

Учебна тетрадка
1. След построяването на графиката по 5 точки се вижда, че
най-усилен е растежът до 1-та година и между 10-та и 14-та
година. Растежът на човека не протича с постоянна скорост.

1. Кое равенство е вярно?
а) 0,54 L = 54 mL
б) 37 mL = 0,037 L
в) 0,046 L = 460 mL
г) 1250 mL = 12,5 L
2. При коя от изброените температури молекулите на
въздуха се движат най-бързо?
а) –45 °C
б) 0 °C
в) 40 °C
г) скоростта на молекулите не зависи от температурата
3. Кое от изброените вещества е най-добър проводник на топлина?
а) стъкло
б) сребро
в) вода
г) въздух
4. Около далечна звезда
3
обикалят по кръгови
орбити три планети с
еднакви маси (вж. схемата).
1
Коя от тях звездата привлича с
най-малка гравитационна сила?
2
а) 1
б) 2
в) 3
г) звездата привлича планетите с еднакви сили
5. Коя от изброените смеси е сплав?
а) цимент 		
б) бетон
в) стомана		
г) въздух
6. Чрез филтруване можем да отделим:
а) захар от захарен разтвор
б) сол от солена вода
в) глина от замърсена вода
г) кислород от въздуха
7. Кой от изброените газове е отровен и дори в малки
количества е опасен замърсител на въздуха?
а) азот
б) въглероден диоксид
в) кислород
г) серен диоксид
8. Кое от изброените физични свойства НЕ е характерно за чистата вода?
а) кипи при температура 100 °C
б) добър разтворител
в) при замръзване се свива
г) няма цвят и мирис

10. Самостойно се храни:
а) орелът
б) козата
в) липата
г) гъбата печурка
11. Кое от изброените вещества HE е необходимо, за
да се извърши фотосинтеза?
а) кислород
б) хлорофил
в) вода
г) въглероден диоксид
12. Никотинът е наркотик, който се съдържа във:
а) спиртните напитки
б) цигарения дим
в) отпадъчните води
г) повечето сплави
13. Графиката показва как се изменя температурата
на течност при нагряване. Колко е температурата на
кипене на тази течност?

Температура, °C

Тест 1 (Входно равнище)

Време, min
Решение
14. Запишете названията на органите на човека, означени с номера на схемата. От коя система са тези
органи?

Решение

2

1

9. Как се нарича полутечната смес, която запълва
клетките на организмите?
а) сплав
б) хлорофил
в) скорбяла
г) цитоплазма
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Тест 2 (Входно равнище)
1. Кое равенство е вярно?
а) 1,54 L = 154 mL
б) 970 mL = 0,097 L
в) 0,035 L = 350 mL
г) 1025 mL = 1,025 L
2. При коя от изброените температури енергията на
движение на молекулите на въздуха е най-малка?
а) –45 °C б) 0 °C в) 40 °C
г) енергията на движение на молекулите не зависи
от температурата
3. Кой от изброените материали е най-добър
топлоизолатор?
а) дърво
б) чугун
в) камък
г) алуминий
4. Кое природно явление може да се наблюдава,
когато Слънцето, Луната и Земята са
разположени, както е показано на схемата?

9. Свойството избирателна пропускливост е
характерно за:
а) клетъчната мембрана б) цитоплазмата
в) пикочния канал
г) трахеята
10. Несамостойно се хранят:
а) зелените водорасли
б) всички едноклетъчни организми
в) едногодишните растения
г) насекомите
11. Без кой от изброените газове НЕ е възможна
фотосинтезата?
а) кислород б) въглероден диоксид
в) озон		
г) азот
12. Здравословно се храни човек, който приема:
а) само витамини и минерали
б) само въглехидрати
в) въглехидрати и белтъци, без никакви мазнини
г) разнообразна храна
13. Графиката показва как се изменя
температурата на сплав при нагряване. Колко е
температурата на топене на тази сплав?

5. Коя смес е еднородна?
а) захарен разтвор
б) почва
в) гранит
г) пяна
6. Чрез филтруване можем да отделим:
а) солта от морската вода
б) спирта от алкохолна напитка
в) прахови частици от замърсен въздух
г) желязото от сплавта чугун
7. Кой от изброените газове е отровен и дори в малки
количества е опасен замърсител на въздуха?
а) азот
б) азотен диоксид
в) кислород
г) въглероден диоксид
8. Кое от изброените физични свойства НЕ е
характерно за чистата вода?
а) замръзва при температура 100 оC
б) добър разтворител
в) при замръзване се разширява
г) няма цвят и мирис
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300

Температура, °C

а) лунно затъмнение
б) пълнолуние
в) слънчево затъмнение
г) фаза първа четвърт на Луната

200
100

0

0

10

20

Време, min

Решение

14. Запишете названията на органите на човека,
означени с номера на схемата. От коя система са
тези органи?
1
Решение
2

Тест 3 (Физични явления)
1. Колко път ще измине за 20 минути моторна
лодка, която се движи със скорост 24 km/h?
a) 480 km б) 12 km в) 10 km г) 8 km

8. Златото е много добър проводник на електричен
ток, защото:
а) има голяма плътност
б) не ръждясва
в) има свободни електрони
г) от него лесно се изтеглят жици

2. Връзка банани с маса 900 g виси, закачена на
силомер. Колко нютона е силата, която измерва
силомерът?
а) 9 N б) 90 N в) 900 N г) 9000 N

9. В кой от изброените уреди се използва механичното действие на електричния ток?
а) миксер
б) бойлер
в) ютия
г) лампа

3. На топчета, които се намират в покой, започват
едновременно да действат по две сили. На
схемите силите са представени със стрелки.
Топчето от коя схема ще остане в покой?

10. Два магнита се привличат със сила 0,1 N, когато са
на разстояние 2 cm един от друг.
Каква ще бъде магнитната сила F, ако магнитите се поставят на разстояние 4 cm един от друг?
а) F = 0
б) F > 0,1 N
в) F = 0,1 N
г) F < 0,1 N

1

2

4

3

а) 1

11. С буквите N и S се означават:
а) двата вида електрични заряди
б) полюсите на батериите
в) полюсите на магнитите
г) двата края на нагревател

б) 2

в) 3

12. Намотка от проводник е съставна част на:
а) постоянен магнит
б) електромагнит
в) батерия
г) силомер

г) 4

4. В трите съда е налята по 3 kg вода. На дъното
на кой от тях хидростатичното налягане е най1
малко?
а) 1
б) 2
2
3
в) 3
г) еднакво е и
в трите съда
5. Кои от изброените величини се измерват в едни
и същи единици?
а) маса и плътност
б) маса и сила на тежестта
в) натиск и налягане
г) сила на тежестта и натиск
6. Колко е масата на дървен куб с ръб 10 cm?
Плътността на дървото е 0,8 g/cm3.
a) 80 g б) 800 g в) 1250 g г) 125 g
7. Коя от стрелките показва правилно посоката на
силата, с която електричният заряд
А действа на електричния заряд B?
2
а) 1
б) 3
1
3
в) 2
г) 4
А

В

13. Велосипедист изминава 32,4 km път за 2 h.
Колко метра за секунда е скоростта на
велосипедиста?
Решение

14. Четири топчета с еднакъв обем, направени от
различни материали, са потопени в течност (вж. фигурата). Подредете топчетата според тяхната маса.
Започнете с топчето с най-голяма маса.

Решение

4

3
1
2

4
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Тест 4 (Физични явления)

8. Метално кубче с ръб 3 cm има маса 216 g.
Колко е плътността на метала?
а) 36 g/cm3 б) 24 g/cm3
в) 8 g/cm3
г) 6 g/cm3

1. Колко път ще измине за 10 минути автобус,
който се движи със скорост 60 km/h?
a) 6 km б) 10 km в) 15 km г) 600 km
2. Колко е масата на автомобил, на който действа
сила на тежестта 12 000 N?
а) 12 000 kg б) 1800 kg в) 1200 kg г) 120 kg
3. На топчета, които се намират в покой, започват
едновременно
С
да действат по
З
И
1
две сили. На
Ю
схемата силите са
2
представени със
стрелки. Кое топче
3
ще започне да се
4
движи на запад (З)?
а) 1 б) 2
в) 3 г) 4
4. В коя от означените на схемата точки трябва да
се приложи усилието, за да се спечели с този лост
най-много сила?
усилие
а) 1
товар
б) 2
в) 3
г) 4
1
2
4
3
5. Пресметнете налягането, което създава сила на
натиск F = 35 N, разпределена равномерно върху
площ S = 0,05 m2.
a) 0,00143 Pa б) 1,75 Pa
в) 70 Pa
г) 700 Pa
6. В аквариума от фигурата
плуват четири риби. Около кои
две от тях хидростатичното
налягане е едно и също?
а) 1 и 2
б) 2 и 4
в) 3 и 4
г) 1 и 3

1

2

3

10. В кой от изброените уреди се използва
механичното действие на електричния ток?
а) лампа
б) бойлер
в) ютия
г) автоматична пералня
11. Два магнита се привличат със сила 0,1 N, когато
са на разстояние 4 cm един от друг. Каква ще бъде
магнитната сила F, ако магнитите се поставят на
разстояние 2 cm един от друг?
а) F = 0
б) F > 0,1 N
в) F = 0,1 N г) F < 0,1 N
12. Информацията при твърдите дискове на
компютрите се съхранява в тънък слой от:
а) злато
б) магнитен материал
в) стъкло
г) алуминий
13. Според книгата на Гинес костенурката Берти е
най-бързата костенурка в света. Когато поставяла
рекорда, Берти изминала 5 m за 18 s. Колко
километра за час е скоростта на Берти?
Решение

14. Колко протона има в ядрото на атома от
фигурата? Обосновете отговора си.

4

7. В кой от посочените случаи на метално
топче НЕ действа изтласкваща сила? Топчето е
поставено във:
а) вода
б) газ под високо налягане
в) спирт
г) пясък
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9. Електричният ток в металните проводници е
насочено движение на:
а) електрони
б) протони
в) атомни ядра
г) атоми

Решение

?

Тест 5 (Вещества и техните
свойства)
1. Кое свойство НЕ е характерно за натриевия йон?
а) положително заредена частица
б) образуван е от натриевия атом чрез отдаване на
един електрон
в) образуван е от натриевия атом чрез приемане на
един електрон
г) градивна частица на кристалите от натриев хлорид
2. Кои са градивните частици на веществото графит?
а) молекули въглерод
б) атоми въглерод
в) йони въглерод
г) атоми и йони въглерод
3. Кое от изброените физични свойства притежава
желязото?
а) червен цвят		
б) разтворимост във вода
в) крехкост		
г) привличане от магнит
4. Кое НЕ е признак на понятието „химичен елемент”?
а) множество от различни по вид атоми
б) атоми с еднакви свойства
в) множество от еднакви по вид атоми
г) атоми, които имат еднакъв брой протони в ядрата си
5. Коя от изброените промени НЕ е химична реакция?
а) горене на сяра
б) разлагане на живачния оксид на живак и кислород
в) разтваряне на син камък във вода
г) загряване на амонячна сода, при което се получават
въглероден диоксид и вода
6. С кое от изброените вещества ще взаимодейства
желязото, за да се получи железен трихлорид?
а) йод			
б)хлор
в) сяра			
г) кислород
7. При какви условия протича разлагането на водата?
а) при пропускане на електричен ток
б) при стайна температура
в) при разбъркване
г) при загряване до 100 °С
8. При коя от изброените химични реакции се получава водород?
а) разлагане на живачен оксид
б) взаимодействие на цинк със солна киселина
в) взаимодействие между разтвори от меден сулфат и
натриева основа
г) взаимодействие на сяра с кислород

9. Кое НЕ е признак на понятието „химично съединение”?
а) сложно вещество, съставено от различни по вид
атоми или йони
б) химически свързани атоми на два или повече химични елемента
в) химически свързани атоми само на един химичен
елемент
г) сложно вещество
10. Кое от изброените вещества спада към оксидите?
а) железен трихлорид
б) железен трийодид
в) железен сулфид
г) трижелезен четириоксид
11. Коя от химичните реакции, изброени по-долу, е
химично съединяване?
а) получаване на кислород и водород от вода
б) получаване на живак и кислород от живачен оксид
в) получаване на динатриев оксид от натрий и кислород
г) разлагане на варовик при загряване
12. Кое от твърденията е вярно?
а) Получаването на кислород и водород от вода е химично съединяване.
б) Взаимодействието на цинк и солна киселина е химично съединяване.
в) Взаимодействието на желязо и кислород е химично разлагане
г) Получаването на кислород от калиев перманганат
е химично разлагане.
13. Подредете в две колони – метали и неметали – изброените прости вещества: сяра, желязо, йод, водород, алуминий, злато, сребро, кислород.
14. Определете вида на химичните реакции:

а) сяра + кислород

нагр.

серен диоксид

__________________________________
нагр.

б) вода
водород + кислород
__________________________________
нагр.

в) желязо + кислород

трижелезен четириоксид

__________________________________
г) амониев хлорид

нагр.

амоняк + хлороводород

__________________________________
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Тест 6 (Вещества и техните свойства)
1. Кое свойство НЕ е характерно за хлоридния йон?
а) градивна частица на кристалите от натриев хлорид
б) образуван е от хлорния атом чрез отдаване на един
електрон
в) отрицателно заредена частица
г) образуван е от хлорния атом чрез приемане на един
електрон
2. Кои са градивните частици на веществото диамант?
а) атоми и йони въглерод
б) атоми въглерод
в) йони въглерод
г) молекули въглерод
3. От кои химични елементи е съставено веществото
варовик?
а) само от въглерод
б) въглерод и кислород
в) само от калций
г) въглерод, кислород и калций
4. Какъв вид химична реакция се извършва при взаимодействието на въглерод с кислород?
а) химично съединяване
в) неутрализация
б) химично разлагане
г) редукция
5. Кое химично свойство НЕ е характерно за желязото?
а) окислява се при горене в чист кислород
б) окислява се при стайна температура в сух въздух
в) във влажен въздух ръждясва
г) при нагряване взаимодейства с хлор, сяра и фосфор
6. Кое твърдение за кислорода НЕ е вярно?
а) Разтваря се много малко във вода.
б) При лабораторното му получаване се събира чрез
изместване на вода.
в) Разтваря се много добре във вода.
г) При запалване на смес от два обема водород и един
обем кислород се предизвиква силен гръм.
7. Кое е вярно за водорода?
а) малко разтворим във вода
б) много разтворим във вода
в) не гори
г) поддържа горенето
8. Коя от посочените думи е излишна?
а) въглероден диоксид
б) парников ефект
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в) серен диоксид
г) прегрята Земя
9. Кое от посочените НЕ е условие за протичане на
химичните реакции?
а) добър контакт между изходните вещества
б) разтваряне или разбъркване на изходните
вещества
в) образуване на утайка от продуктите на реакцията
г) загряване на изходните вещества
10. Коя от реакциите, в които участва желязото, НЕ е
химично съединяване?

а) желязо + хлор
б) желязо + сяра
в) желязо +

нагр.
нагр.

солна
киселина

г) желязо + кислород

нагр.

железен трихлорид
железен сулфид
железен + водород
дихлорид
трижелезен четириоксид

11. Кое от посочените горива е газообразно?
а) тор			
б) бензин
в) мазут		
г) пропан-бутан
12. В кой от случаите кислородът НЕ участва?
а) заваряване и рязане на метали
б) производство на взривни вещества
в) получаване на амоняк
г) получаване на метали от руди
13. Попълнете таблица с две колонки – условия и
признаци за протичане на химичните реакции: разтваряне на утайка, стриване на прах, нагряване,
образуване на утайка, отделяне на топлина, разбъркване на изходните вещества, отделяне на светлина, отделяне на газ, облъчване със светлина, контакт между изходните вещества.
14. Подчертайте грешните думи в изразите:
а) Простите вещества са съставени само от атомите
на два/един химичен елемент.
б) Броят на простите вещества е равен/по-голям от
броя на химичните елементи.
в) Молекулите на простото вещество кислород са
съставени от два/три атома, а молекулите на озона
са съставени от три/два атома.

Тест 7 (Структура и жизнени
процеси на организмите)

9. Пъпната връв:
а) е изградена от нервни клетки
б) се образува преди раждането
в) се образува само при раждане на близнаци
г) съдържа сноп от кръвоносни съдове

1. Коя от изброените растителни части НЕ е част на
зародиша?
а) коренче		
б) цвят
в) листа		
г) стъбло

10. Кое твърдение е вярно за движенията на животните?
а) те са бавни
б) те са необратими
в) преместват само цялото тяло
г) осъществяват се със специализирана система

2. Кое от твърденията е вярно?
а) Едноклетъчните животни се размножават полово.
б) Някои многоклетъчни животни се размножават
безполово.
в) Морската звезда се размножава чрез спори.
г) Само някои от гръбначните животни се размножават полово.
3. В малкия кръг на кръвообращение кръвта се:
а) насища с непотребни вещества
б) променя от яркочервена в тъмночервена
в) насища с кислород
г) насища с въглероден диоксид
4. В коя редица правилно са групирани органите на
нервната система на човека?
а) продълговат мозък, гръбначен стълб, череп
б) нерви, кора на главния мозък, клетка която усеща
промяна
в) гръбначен мозък, главен мозък, нерви
г) малък мозък, краен мозък, гръбначен мозък
5. Защо скелетните мускули се наричат активна част
на опорно-двигателната система?
а) свиват се и се отпускат, при което се извършва движение
б) от тях зависи кръвообращението
в) създават опора на тялото
г) на брой са повече от костите
6. Какво е какавида?
а) начин на размножаване
б) етап от развитие на едногодишно растение
в) етап от пряко развитие на насекомо
г) етап от непряко развитие на насекомо
7. Коя от изброените сили НЕ влияе на движението
на кръвта по кръвоносните съдове?
а) сила на триене
б) сила на натиск
в) сила на лост		
г) сила на тежестта
8. Коя от изброените кости НЕ е част от скелета на
туловището?
а) бедрена		
б) гръдна
в) прешлен		
г) ребро

11. Кое твърдение е вярно?
а) В мъжките животни се образуват повече размножителни клетки, отколкото в женските.
б) Яйцеклетките са подвижни клетки.
в) Сперматозоидите са големи клетки.
г) В мъжките полови жлези се образуват яйцеклетки.
12. Развитието при животните е два вида. Кои са те?
а) зародишно и пряко
б) непряко и зародишно
в) пряко и непряко
г) зародишно и следзародишно
13. Назовете
означените части
на показания скелет.

2
3

1
2
3

4

4

1

14. Избройте три
белега, по които си
приличат скелетите на човек и на
шимпанзе и три,
по които се различават.

Прилики

Разлики

1
2
3
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Тест 8 (Структура и жизнени
процеси на организмите)

1. Кое е вярното твърдение за развитието на животните?
а) Всички животни имат пряко развитие.
б) През зародишното развитие организмите поемат
хранителни вещества от външната среда.
в) През следзародишното развитие организмите поемат кислород от външната среда.
г) През следзародишното развитие организмите използват хранителните вещества, натрупани в яйцеклетката.
2. В състава на опорно-двигателната система НЕ
влизат:
а) поясчета		
б) прешлени
в) клапи		
г) ребра
3. Как се наричат останките от организми, живели
преди много години на Земята, с които се доказва, че
произлизат едни от други?
а) сколиози		
б) фосили
в) аерозоли		
г) археологични находки
4. Налягането на кръвта в кръвоносните съдове (кръвното налягане) може да се понижи (да намалее) при:
а) кръвоизлив
б) стесняване на кръвоносните съдове
в) увеличаване на обема на кръвта
г) атеросклероза
5. Аортата е:
а) капиляр		
в) артерия		

9. Кое от изброените твърдения за растежа на човека
е вярно?
а) Храните, богати на въглехидрати, силно стимулират растежа.
б) Растежът не се извършва с постоянна скорост.
в) Растежът се определя от специална тъкан за нарастване.
г) Ръстът не зависи от наследствената програма.
10. С коя от изброените системи животните усещат
дразнителите?
а) опорно-двигателна		
б) храносмилателна
в) нервна			
г) отделителна
11. Как се наричат лекарите, които са специалисти по
заболявания на женската полова система?
а) кардиолози			
б) гинеколози
в) ортопед-травматолози
г) андролози
12. С коя система от тялото се изхвърля въглеродният
диоксид, образуван в клетките?
а) отделителна			
б) кръвоносна
в) дихателна			
г) храносмилателна
13. Назовете означените части на сърцето
3

1

1
2

б) клапа
г) вена

6. Между размера (големината), който може да достигне един организъм, и естествената продължителност на живота му има зависимост. Кое е вярното
твърдение?
а) Колкото по-малка е продължителността на живот,
толкова достигнатите размери са по-големи.
б) Колкото по-голяма е продължителността на живот,
толкова достигнатите размери са по-малки.
в) Колкото по-голяма е продължителността на живот,
толкова достигнатите размери са по-големи.
г) Насекомото еднодневка и бозайникът жираф имат
еднаква продължителност на живот.
7. Какви явления са движенията на човешкото тяло?
а) физични		
б) спортни
в) химични		
г) обществени
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8. Кракът на човек се сгъва и разгъва в колянната става в зависимост от силата на съкращение и отпускане
на мускули – сгъвач и разгъвач. Кога кракът се сгъва?
а) при по-голяма сила на съкращение на разгъвача
б) при уравновесени сили на съкращение на мускулите
в) при отпускане на мускулите
г) при по-голяма сила на съкращение на сгъвача

3
2

4

4

14. Номерирайте правоъгълниците така, че да покажете правилната последователност на предаване на
сигнали.

клетки, чувствителни
към дразнител

опорно-двигателна
система

нервна система

дразнител

Тест 9 (Годишен преговор)
1. На диаграмата е показано тяло, на което действат
две сили. Силата F1 е 4 N. Колко нютона е силата F2?
F1 = 4 N

F2 = ?

a) 5 N

б) 3 N

в) 2,5 N

г) 1,5 N

2. Бутилка е пълна с вода. В коя
от точките на рисунката хидростатичното налягане е най-голямо?
а) А
б) Б
в) В
г) в трите точки
хидростатичното
налягане е еднакво

В
Б
А

3. На чертежа със стрелки са показани силите, с които положителният заряд 1 действа на зарядите 2 и 3.
Какви са техните знаци?
3
а) 2 „–“ , 3 „+“
б) 2 „+“ , 3 „+“
в) 2 „–“ , 3 „–“
г) 2 „+“ , 3 „–“
1

2

4. В ядрото на атома на златото има 79 протона. Колко електрона обикалят около ядрото на този атом?
а) 158
б) 79
в) 38
г) 1
5. Кое от физичните свойства НЕ се отнася за кислорода?
а) газ без цвят
б) газ със жълто-зелен цвят
в) малко разтворим във вода
г) газ с малко по-голяма плътност от тази на въздуха
6. При какви условия желязото взаимодейства с кислород?
а) при температура 25 °С
б) при охлаждане
в) при нагряване
г) желязото не взаимодейства с кислород
7. Кое от изброените НЕ е гориво?
а) въглища		
б) пясък
в) природен газ
г) бензин

8. От какви частици са изградени веществата?
а) само от атоми
б) само от йони
в) само от молекули
г) от атоми, молекули и йони
9. Какво наричаме сухожилие?
а) част от скелета
б) увреден от заболяване скелетен мускул
в) начин на свързване на кости
г) част от скелетен мускул
10. Какъв ще е резултатът при човека, ако след като
зиготата се раздели на две всяка от получените клетки продължи да се дели и развива самостоятелно?
а) зародиш с голяма маса и размери
б) еднояйчни близнаци
в) клетките ще загинат
г) двуяйчни близнаци
11. Кое твърдение НЕ е вярно?
а) Организмите са изградени от сложни вещества.
б) Живата природа се е зародила от неживата.
в) Различните групи организми са възниквали една
от друга.
г) Атомите на молекулите на живите тела са различни от атомите, които изграждат молекулите на неживата природа.
12. Когато повдига товар, горният
крайник на човека действа като лост.
Определете по схемата опорната точка на лоста (О), приложната точка на
усилието (мускулната сила) (С)
и точката, в която
действа товарът (Т).
1
а) О – 3, С – 1, Т – 2
б) О – 1, С – 3, Т – 2
в) О – 3, С – 2, Т – 1
г) О – 2, С – 1, Т – 3

2
3

13. Напишете условията, при които протичат следните химични реакции:
а) живачен оксид

живак

+ кислород

б) вода
водород + кислород
калиев + манганов + кислород
в) калиев.
перманганат
манганат диоксид
г) желязо + кислород

трижелезен четириоксид

14. Кораб играчка с маса 500 g плава във вода. Колко
е изтласкващата сила, с която водата действа на
кораба?

Решение
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Тест 10 (Годишен преговор)
7. Кое от изброените вещества НЕ може да гори?
а) бензин
б) водород
в) пясък
г) нафта

1. Момчето от рисунката бута гардероба
със сила 15 N, но той остава в покой.
Колко е силата на триене f, с която
подът действа на гардероба?

8. Кога протича една химична реакция?
а) само при нагряване
б) само под действие на електричен ток
в) само когато веществата притежават свойството да
взаимодействат помежду си
г) само когато веществата са течности

а) f > 15 N
б) f < 15 N
в) f = 15 N
г) f = 0
2. Проводникова намотка има в:
а) електромагнита
б) батерията
в) диода		
г) магнитната карта
3. Около атомно ядро обикалят три електрона (вж.
схемата). Кой от тях ядрото привлича с най-голяма
електрична сила?
а) 1
б) 2
в) 3
г) тъй като електроните
са еднакви, ядрото ги привлича
с равни по големина сили

2

1

9. Коя от двойките белези на скелета НЕ е присъща
на човека, а на шимпанзето?
а) голяма мозъчна част на черепа, къси горни крайници
б) дълги горни крайници, дъговидно извит гръбначен
стълб
в) малка лицева част на черепа, огънато ходило
г) S-овиден гръбначен стълб, дълги долни крайници
10. Кое от изброените заболявания при човека НЕ се
предава по полов път?
а) СПИН		
б) трипер
в) атеросклероза
г) сифилис

4. Дървено трупче се поставя върху опора по три различни начина (вж. схемата). При кой от тях налягането на трупчето върху опората е най-голямо?

11. Какво трябва да се направи като първа помощ при
счупване на кост преди идването на лекар?
а) раздвижване на костта
б) дензинфекция на мястото на счупване
в) обездвижване на костта
г) наместване на костта

а) 1
б) 2
в) 3
1
г) в трите
случая
налягането е едно и също

12. Кои от изброените вторични полови белези НЕ са
характерни за мъжа?
а) мутиране на гласа
б) тесни рамене, широк таз
в) мощни скелетни мускули
г) окосмяване на лицето

3

2
3

5. Кое от твърденията за водорода НЕ е вярно?
а) Водородът образува гърмящ газ с кислорода от
въздуха.
б) Водородът не гори.
в) Водородът гори.
г) При висока температура водородът взаимодейства
с някои метали.
6. Коя от сплавите на желязото се нарича чугун?
а) сплав на желязо с бисмут
б) сплав на желязо с въглерод
в) сплав на желязо с фосфор
г) сплав на желязо със сяра
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13. Подредете в две колони прости и сложни
вещества: водород, въглероден оксид, меден оксид,
натриев хлорид, вода, желязо.
14. Какво налягане създава сила на натиск един нютон, действаща на площ един квадратен сантиметър?

Решение
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1

2

Проверка
на входното
равнище

Човекът и
природата

3

1

2

2

3

4

5

Скорост, път
и време на
движение

Скорост

Видове
движения

ЧАСТ І. Физични явления

1

2

Учебна Тема на
сед
урочната
мица
единица
по ред

1

1

№
по
ред

• Разбира, че скоростта е бързината на
движение.
• Дефинира и пресмята скорост

• Описва движенията като
праволинейни и криволинейни и като
равномерни и неравномерни.
• Знае, че пътят и времето са основни
характеристики на движението.
• Посочва единици за път и време.

• Демонстрира знания и умения по
учебното съдържание по човекът и
природата за 5. клас.

• Актуализира основни знания за тела,
вещества, движение, енергия, жизнени
процеси, за човека и неговата среда
от учебното съдържание по човекът и
природата за 5. клас.

5

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Решаване Пресмята скорост, път и време при
на задачи равномерно движение на хора, животни
и в транспорта.

Нови
знания

Нови
знания

Контрол
и оценка

Начален
преговор

4

Урочна
единица
за

• скорост
(km/h, m/s)

• траектория

6

Нови понятия според
учебната
програма

Самостоятелно и в група решаване
на задачи от учебника и от учебни
помагала.

Обсъждане на примери за движения на
тела като по-бързи и по-бавни според
тяхната скорост.
Преобразува мерни единици за
скорост.

Наблюдаване и сравняване на
различни видове движения.
Разграничаване чрез примери на
траектория от път.
Използване на единиците за път и
време и буквените им означения.

Решаване на тестови задачи.

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

7

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

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

8

Контекст и дейности за всяка урочна Методи и форми
единица
на оценяване
по теми и/или
раздели

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

(общообразователна подготовка)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет човекът и природата за 6. клас

9

Забележка

УТВЪРДИЛ Директор: ______________________________________________
															(Име, фамилия, подпис)

Училище _______________________________________________
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2

3

3

3

4

4

4

6

7

8

9

10

11

12

1

2

Натиск и
налягане

Механични
предимства
при
използване
на лостове и
макари

Лост и
макара

Силите в
действие

Сили на
триене

Сили

Безопасност
на
движението
по пътищата

3

Нови
знания

Лабораторна
работа

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

4

• Пресмята налягане чрез количествена
връзка между силата на натиск и
площта.

• Проверява опитно механичните
предимства, които получава при
използване на прости механизми –
лостове и макари.
• Представя експериментални резултати
в таблица.
• Анализира експериментални резултати
и прави изводи.

• Описва предимствата, които получава
човекът, когато използва лостове и
макари.
• Дава примери за приложението на
лостове и макари в практиката и в
природата.

• Посочва условията за уравновесяване
на две сили.
• Обяснява с примери, че сили,
които не се уравновесяват, променят
движението на телата.

• Описва ролята на силите на триене
при движенията на човека и превозните
средства.

• Характеризира силата като физична
величина с големина, посока и
приложна точка.
• Измерва сили със силомер.
• Обяснява силата на тежестта с
гравитационното привличане на телата
към центъра на Земята.

• Определя фактори за безопасно
движение по пътищата и спазва
изискванията за поведение на
пешеходец на пътя.

5

Опитно доказване, че печалба на сила
при лоста е равна на отношението на
дължините на двете му рамена.
Извършване на прости опити с макари.
Обработване на експериментални
данни и представянето им в таблица.

Показване с опити на условията, при
които се печели сила с лост.
Демонстриране с опити на
предимствата при използване на
неподвижни и подвижни макари

Илюстриране с примери и
демонстрационен експеримент
условията за уравновесяване на две
сили и резултата от действието на две
сили, които не се уравновесяват.

Участие в беседа за разширяване
на получените от 4. клас знания за
силите на триене.
Наблюдаване и анализиране на
демонстрационен експеримент за
определяне от какво зависи силата на
триене.

Разширяване на получените от 4. клас
знания за физичната величина сила
чрез въвеждане на нейната мерна
единица.
Наблюдаване и анализиране на
демонстрационен експеримент за
измерване на сили.
Илюстриране с примери от какво
зависи силата на тежестта и
пресмятане по опростена формула на
нейната големина.

Участие в дискусия за значението
на фактори като скорост, време за
реакция на водача, спирачен път
предпазни колани и възглавници
за безопасността на движението.

7

• налягане
Дефиниране чрез примери и опити на
(p)
величината налягане.
• паскал (Ра) Дискутиране на факторите, от които
зависи налягането.
Използване на единицата за налягане
паскал.

• опорна
точка на
лост

• сили на
триене

• нютон (N)
• сила на
тежестта

6

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално или
групово)
изпитване

8

9
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5

5

5

6

6

6

7

13

14

15

16

17

18

19

Електричен
ток и
електрическа
верига

Електрични
заряди и
строеж на
атома

Наелектризиране на
телата

Определяне
на плътност

Плътност,
маса и обем
на телата

Плътност.
Плаване на
телата

Налягане
на газове и
течности

• Пресмята плътност на тяло (вещество)
с известни маса и обем.
• Описва условията за плаване и
потъване на телата.

• Обяснява качествено зависимостта
на атмосферното и хидростатичното
налягане от височината (дълбочината).

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Лабораторна
работа

• Описва протичането на електричен
ток като насочено движение на
електрони в проводници.
• Описва предназначението на
елементите на проста електрическа
верига (батерия, лампа, прекъсвач).
• Чертае и разчита схеми на прости
електрически вериги (без включени
волтметър и амперметър).

• Описва опростено строежа на атома.

• Извършва прости опити, които
илюстрират взаимодействието на
наелектризираните тела.
• Обяснява привличането и
отблъскването на наелектризираните
тела с действието на електрични сили.

• Определя плътност: на твърди тела
с правилна и неправилна форма;
течности.
• Представя експериментални резултати
в таблица.

Решаване • Прилага връзката между плътност,
на задачи маса и обем.

Нови
знания

Нови
знания

• електричен
ток

• атомно
ядро
• протони
• електрони

• електричен
заряд
• електрични
сили

• плътност
(ρ)
• изтласкваща сила

• атмосферно налягане
• хидростатично
налягане

Наблюдаване на демонстрационен
експеримент на проста електрическа
верига.
Използване на схема за обясняване на
електричния ток.
Разпознаване върху схема на
означенията на основните елементи на
електрическа верига.

Илюстриране със схеми, модели и
анимации на строежа на атома.
Използване на схемите от учебника
за обясняване на механизма на
наелектризиране на телата.

Наблюдаване на опити за
наелектризиране на телата чрез триене
и действие на електричните сили.
Използване на беседа за въвеждане
на понятията „електрични заряди“ и
„електрични сили“.

Предоставяне на възможност
за групова или самостоятелна
експериментална работа за определяне
на плътност на твърди тела с правилна
и неправилна форма и на течности.
Обработване на експериментални
данни и представянето им в таблица.

Самостоятелно и в група решаване
на задачи от учебника и от учебни
помагала.
Използване на връзката между двете
единици за плътност.

Използване на беседа и наблюдаване
на опити за разширяване на понятието
„плътност“ и формиране на понятието
„изтласкваща сила“.
Демонстриране на условията за
плаване и потъване на телата.

В хода на беседа и дискусия с
учениците се обяснява на какво
се дължат и от какво зависят
атмосферното и хидростатичното
налягане.
Наблюдаване на демонстрационен
експеримент за установяване, че
хидростатичното налягане нараства с
дълбочината.

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване
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7

7

8

8

8

9

20

21

22

23

24

25

1

2

4

Физични
явления

Електромагнити

Постоянни
магнити

Електрически
вериги

Електрична
енергия

Обобщение

Нови
знания

Нови
знания

Лабораторна
работа

Нови
знания

Проводници и Нови
изолатори
знания

3
6

• Обобщава най-важното от изучените
физични явления (движение и сили,
електричество, магнити).
• Прилага изучените закономерности
и пресмята скорост, сила на тежестта,
налягане и плътност.

• Описва качествено действието на
електромагнита и дава примери за
приложението му.

• Обяснява привличането и
отблъскването на полюсите на
постоянните магнити с действието на
магнитни сили.
• Илюстрира с примери приложението
на магнитните материали (магнитни
карти и дискове).

• Проверява опитно свързване на
прости електрически вериги.
• Усвоява правила за безопасна работа
с електричен ток.

• Описва преобразуването на
електричната енергия при топлинното,
светлинното и механичното действие
на електричния ток и различните им
приложения.

• полюси на
магнит

• Разграничава проводници и изолатори • проводник
и илюстрира с примери тяхното
• изолатор
приложение.
• Разбира опасността от токов удар и
спазва основните правила за безопасна
работа с електрически уреди.

5

Самостоятелна и групова дейност,
насочена към обобщение и
систематизация на основните нови
понятия.
Систематизиране на явленията и
закономерностите от част I. Физични
явления.

Наблюдаване на опити за магнитното
действие на електричния ток.
Самостоятелно изследване на
свойствата на електромагнити.
Описване по схеми на приложения на
електромагнити.

Систематизиране на знанията за
магнити от 4. клас.
Наблюдаване на опит за определяне
на полюсите на магнита.
Опитно изучаване на магнитните сили
и намагнитването на телата.
Обсъждане на приложения на
магнитите.

Предоставяне на възможност
за групова или самостоятелна
експериментална работа.

Систематизиране на знанията за
енергия от 4. клас чрез участие в
беседа.
Наблюдаване на опити за топлинното
и механичното действие на
електричния ток.
Обсъждане на примери за превръщане
на енергията от един вид в друг вид.

Наблюдаване на опити за
установяване през кои вещества може
да тече електричен ток и през кои той
не протича.
Обсъждане на примери за проводници
и изолатори.
Анализиране на схеми за обясняване
на разликата в строежа на металите и
изолаторите.
Участие в беседа за безопасното
използване на електрически уреди.

7

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

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

8

9

73

9

10

27

28

Тест
(Физични
явления)

Проверете
какво сте на
учили

Електричеството в
действие

10

10

11

11

11

29

30

31

32

33

Физични
свойства на
веществата

Състав на
веществата

Състав на
веществата

Химичен
елемент.
Прости и
сложни
вещества

Градивни
частици на
веществата

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

• химичен
елемент
• просто
вещество
• сложно
вещество
• химично
съединение

• йони

• Описва промени на веществата, които • физични
са свързани със запазването им.
свойства

• Разширява и задълбочава знанията си
за градивните частици на веществата –
атоми, молекули и йони.

• Дава примери за прости и сложни
вещества от ежедневието (практиката).
• Различава отделни прости и сложни
вещества по състава и по начина на
подреждане на градивните частици в
пространството.

• Определя химичния елемент като
атоми и йони с еднакъв брой протони
в ядрото.
• Различава прости и сложни вещества
по описание на състава или по модел.

• Описва основните градивни частици
на веществата: атоми, молекули и йони.
• Различава атоми, молекули и йони по
техни характеристики.

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

Характеризира физични свойства
на вещества, установени чрез
наблюдение, опит и измерване.

Решават задачи за елементния състав
на прости и сложни вещества.
Коментират примерната схема от
книгата за учителя.

Свързва състава на веществата както
със свойствата им, така и с начина на
подреждане на градивните им частици
в пространството.

Разбира, че между понятията „химичен
елемент“, „просто и сложно вещество“
съществува взаимна връзка и
зависимост.

Усвоява умения за ползване на
илюстративен материал, с който се
показва превръщането на атомите в
йони.

Решаване на тестови задачи.

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

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

Упражнение

Контрол
и оценка

Разработване и защита на проекти по
зададен план. Възможност за работа в
екип и участие в дискусии.

• Събира и анализира информация от
различни източници.
• Разработва и защитава
(самостоятелно или в група) проекти.
• Участва в дискусии.

Практическа
дейност

Част II. Вещества и техните свойства

9

26

Текущо оценяване
–проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

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

Възможност за
самооценяване на
постиженията на
учениците

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

74

2

12

12

12

13

13

13

14

14

1

34

35

36

37

38

39

40

41

Получаване
на кислород
и изследване
на негови
свойства

Получаване
на кислород.
Химично
разлагане

Кислород.
Свойства на
кислорода.
Химично
съединяване

Създаване
на условия и
установяване
на признаци
за протичане
на химичните
реакции

Закон за
запазване
масата на
веществата

Химични
свойства на
веществата

Условия и
признаци за
протичане на
химичните
реакции

Химични
промени на
веществата.
Химични
реакции

3

Лабораторна
работа

Нови
знания

Нови
знания

Лабораторна
работа

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

4

• Установява опитно как се получава
кислород.
• Доказва с опит, че:
- кислородът поддържа горенето;
- при горене на въглерод в кислородна
среда се получава въглероден диоксид.

• Изброява по-важни методи за
получаване на кислород.
• Разпознава по описание и по модел
реакции на химично разлагане.

• Описва състоянието и характерните
физични и химични свойства на
кислорода.
• Разпознава по описание и по модел
реакции на химично съединяване.

• Придобива практически умения за:
- подбор на подходящи условия за
успешно протичане на химична реакция;
- откриване на признаци, по които
се съди за протичане на химичната
реакция.

• Овладява алгоритъма за решаване на
задачи, при които се прилага законът за
запазване на масата на веществата.

• Дефинира химичните свойства на
веществата като свойства да участват в
различни химични реакции.

• Изброява признаци и условия за
протичане на химичните реакции
(процеси).

• Свързва химичните реакции с
превръщане на едни вещества в други,
при което химичните елементи се
запазват.
• Определя изходни вещества и
продукти на реакции.

5

• химично
разлагане

• химично
съединяване
• оксид

• химични
свойства

• химична
реакция

6

Овладява практически умения за
получаване и събиране на газове,
както и за доказване на свойствата
им.

Наблюдава методиката и техниката на
демонстрационния опит за получаване
на кислород от калиев перманганат.

Ползва и анализира съдържанието на
интелектуална карта за свойствата на
кислорода от книгата за учителя.

Осмисля и усвоява правила за:
- безопасност при работа със спиртна
лампа;
- горене на магнезиева лента;
- работа със солна киселина.

Овладява умението да решава
изчислителни задачи.

Убеждава се в значението на закона
за запазване масата на веществата
при химичните реакции.

Коментира условията и признаците на
химични реакции при провеждане на
конкретни демонстрационни опити.

Означава с думи химични реакции,
упражнява се в правилното им четене,
определя кои са изходните вещества
и кои са продуктите на химичните
реакции.

7

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

8

9

75

14

15

15

15

16

16

16

42

43

44

45

46

47

48

Химични
процеси,
които
протичат с
различна
скорост

Процеси,
които
протичат в
природата и
практиката.
Екологични
проблеми

Видове
химични
реакции –
химично
съединяване
и химично
разлагане

Основни
видове
химични
реакции

Желязо.
Свойства на
желязото

Свойство на
водорода

Водород.
Получаване
на водород

Нови
знания

Нови
знания

Лабораторна
работа

Обобщение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

• Дава примери за химични процеси,
които протичат с различна скорост.

• Описва процеси, които протичат
в природата и практиката: горене,
дишане, корозия, получаване на метали.

• Усвоява важни правила за
лабораторна работа с вещества, които
участват в химични реакции.
• Доказва опитно получаването на:
- въглероден диоксид и въглерод чрез
химично разлагане;
- амониев хлорид чрез химично
съединяване.

• Систематизира, обогатява и
задълбочава знанията си за видовете
химични реакции – химично
съединяване и химично разлагане.

• Описва състоянието и характерните
физични и химични свойства на
желязото.

• Описва състоянието и характерните
физични и химични свойства на
водорода.

• Описва по-важни методи за
получаване на водород.
• Осъзнава опасността от получаване
на гърмящ газ.

Разширява знанията си за увеличаване
на скоростта на химичните процеси
чрез по-голям контакт между
изходните вещества.

Определя процеса горене като
взаимодействие на прости вещества
и химични съединения с кислорода,
съпроводено с отделяне на топлина и
светлина.

Усвоява алгоритъм за решаване на
експериментални задачи.

Разкрива приликите и разликите
между химично разлагане и химично
съединяване и дава конкретни
примери.

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Ползва и анализира съдържанието на
интелектуална карта за свойствата на
водорода от книгата за учителя.

Ползва и анализира съдържанието на
интелектуална карта за свойствата на
желязото от книгата за учителя.

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Насочва вниманието си към техника
на безопасност при работа с киселини
(солна и сярна киселина).
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2

17

17

17

18

18

18

1

49

50

51

52

53

54

Тест
(Вещества
и техните
свойства)
1 час

Проверете
какво сте на
учили

Чугун и
стомана

Вещества
и техните
свойства

Замърсяване
и опазване
на околната
среда

Химични
процеси,
които
протичат с
отделяне и
поглъщане на
топлина

3

Контрол
и оценка

Упражнение

Практическа
дейност

• Демонстрира придобити знания и
умения от част II. Вещества и техните
свойства чрез решаване на тестови
задачи.

• Прилага наученото от част II.
Вещества и техните свойства при
решаване на различни видове задачи.

• Илюстрира с примери практическото
приложение на чугуна и стоманата.

• Актуализира и обобщава знанията за:
- видовете вещества (прости и сложни);
- техния състав и свойства (физични и
химични);
- видове химични реакции (химично
съединяване и химично разлагане).

• Определя серен диоксид, въглероден
оксид и въглероден диоксид като
замърсители на околната среда.
• Коментира отговорността на хората
за опазване и съхранение на околната
среда.

Нови
знания

Обобщение

• Дава примери за химични процеси,
които протичат с отделяне или
поглъщане на топлина.

5

Нови
знания

4

6

Решаване на тестови задачи.

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

Разработва проект по предварително
предложен план и ориентири. Участва
в дискусия по темата.

Анализира дадената в учебника
интелектуална карта за изучените
вещества и техните свойства.

Свързва замърсителите на въздуха
с образуване на киселинен дъжд,
парников ефект и озонова дупка.
Участва в изготвяне на постери за
негативния резултат от човешката
дейност за замърсяване на околната
среда.

Осъзнава значението на отделянето
и поглъщането на топлина при
протичане на химични реакции в
промишлеността, бита и хората.

7

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

Възможност за
самооценяване на
постиженията на
учениците

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

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

8

9

77

Учебна
сед
мица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица
за

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

19

19

20

20

55

56

57

58

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Движения при Нови
животните
знания

Дразнимост
при
животните

Движение на
веществата в
животните

Движение на
веществата в
растенията

• Дефинира движение.
• Дава примери за различни движения
при животните.
• Изброява и означава на схема органи
на опорно-двигателната система.
• Проследява на схема връзката
между нервната и опорно-двигателната
система.

• опорно-двигателна
система
• движение

Чрез беседа и с помощта на
изображения представяне на
видовете движения при животните и
едноклетъчните организми. Описание
с примери на активната и пасивната
част на опорно-двигателната система.
Акцентиране върху връзката на
опорно-двигателната система с
нервната система при движение.

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

• кръвоносна Показване на схема и анимация
система
на органите на кръвоносната
система и движението на кръвта с
акцентиране върху ролята на сърцето.
На опростена схема обсъждане на
обменните процеси между кръвта в
капилярите и клетките. Чрез беседа и
въпроси разглеждане на връзката на
кръвоносната система с други системи.

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели
Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Показване на схема и анимация на
проводящата система на растенията
и двата вида проводящи тръбички.
Описание на преноса на вещества с
акцент върху причините за движението.
Отбелязване чрез пример на
съществуването на растения със слабо
развита система (талусни растения).

• проводяща
система

Нови понятия
според
учебната
програма

• Дефинира дразнимост.
• дразнимост Описание на нервната клетка по
схема. Опростено представяне чрез
• Изброява и означава на схема органи • нервна
схеми и анимация как функционира
на нервната система.
система
нервната клетка – с примери за
реакция с мускулно съкращение и
секреция. Опростено описание по
схема на видове нервна система без
назоваването им.

• Назовава частите на сърцето и
видовете кръвоносни съдове.
• Описва функцията на кръвоносната
система.
• Оценява значението на системата за
единството на обменните процеси.

• Назовава органи на системата за
движение на веществата в растителния
организъм.
• Назовава веществата, които се
пренасят, и проследява по схема
движението им.

Част III. Структура и жизнени процеси на организмите

№
по
ред

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

78

2

21

21

22

22

23

1

59

60

61

62

63

Растеж и
развитие на
животните

Размножаване на
животните

Нови
знания

Нови
знания

• Дефинира и описва процесите растеж
и развитие.
• Назовава в последователност
основни етапи в развитието на
животните.
• Илюстрира с примери пряко и
непряко развитие на животните.
• Определя общо и различно в
процесите растеж и развитие при
растения и животни.

• Описва процеса размножаване при
животни.
• Назовава и илюстрира с примери
органи за размножаване при животни.

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване
Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Описание на размножаването на
едноклетъчните. Описание на видовете
безполово размножаване при
животните чрез примери и схеми.
Чрез примери описание на половото
размножаване при животните с
външно и вътрешно оплождане.
Чрез беседа определяне на процесите
растеж и развитие и връзката между
тях. Акцентиране върху особеностите
на процесите при животните. Описание
чрез примери и схеми на зародишния
и следзародишния етап на развитие.
Чрез примери и въпроси описание на
пряко и непряко развитие.

• полова
система

• растеж
• развитие
• зародишно
развитие
• следзародишно
развитие

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Описание чрез беседа на процеса
размножаване и биологичното му
значение. С примери и изображения
запознаване с двата основни начина
на размножаване – безполово и
полово. Акцентиране върху половите
клетки и процеса оплождане.

• размножа• Дефинира процеса размножаване.
• Обяснява значението му за живота на ване
• полови
Земята.
клетки
• Описва половите клетки и процеса
• оплождане
оплождане.
• Сравнява безполово и полово
размножаване по избрани признаци.

Размножаване

Нови
знания

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Доказва опитно: движението на водата
по проводящата система на растение;
движения при растения; дразнимост и
движение при животни.
Възможност за работа в екип.

• Доказва движението на водата в
растенията.
• Доказва свойството дразнимост на
организмите.
• Сравнява скоростта на движение при
растения и животни.

Движение на
веществата и
дразнимост

Лабораторна
работа

8

7
Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

6

Описание на особеностите на
движенията на растенията. Чрез беседа
и въпроси представяне на видовете
движения при растенията. Поставяне
на задачи за залагане на опити при
домашни условия: проследяване на
растежни движения при покълващо и
поникващо растение; проследяване на
движенията на листата към светлината.
Представяне на резултатите и изводи.

5
• Илюстрира с примери движения при
растения.
• Определя общото и различното в
движенията на растения и животни.

4

Дразнимост и Нови
движения при знания
растенията

3

9

79

23

24

24

25

25

64

65

66

67

68

Кръвоносна
система на
човека

Въведение
към
системите
при човека

Структура
и жизнени
процеси при
многоклетъчните организми

Растеж и
развитие на
растенията

Размножаване на
растенията

Нови
знания

• Назовава органите на кръвоносната
система.
• Проследява на схема движението
на кръвта в големия и малкия кръг на
кръвообращение.
• Определя значението на кръвта като
преносител на вещества в организма и
привежда примери.

• Свързва изучените в 5. клас и
предстоящите за изучаване системи при
човека с основните жизнени процеси.
• Обяснява необходимостта от спазване
на хигиена на системите и на лична
хигиена за нормалното протичане на
жизнените процеси.

• Обобщава изученото за движението
на веществата в организмите и за
жизнените процеси дразнимост и
движение, размножаване, растеж и
развитие.

Обобщение

Нови
знания

• Описва особеностите на растежа на
растенията.
• Назовава в последователност
основни етапи в развитието на
растения.
• Илюстрира с примери основни етапи
в развитието на растения.
• Определя общо и различно в
процесите растеж и развитие при
растения и животни.

• Описва процеса размножаване при
растения.
• Назовава и илюстрира с примери
органи за размножавани при растения.

Нови
знания

Нови
знания

• кръв
• кръвообращение

Описване на органите на кръвоносната
система и проследяване движението
на кръвта чрез схеми и анимации.
Акцентиране върху двата кръга на
кръвообращение.
Отбелязване значението на
транспортната функция на кръвта за
преноса на вещества.

Припомняне чрез въпроси на системите
при човека, изучени в 5. клас, и
изброяване на тези, които ще се изучават
в 6. клас. Посочване на връзката между
основните жизнени процеси и отделните
системи. Чрез беседа свързване на
нормалното функциониране на всяка
система със спазването на определени
хигиенни правила. Посочване на
подходящи примери.

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Чрез въпроси, беседа и схеми
описание на особеностите на растежа
при растенията с акцент върху зоните
на нарастване. Чрез схеми представяне
на зародишния и следзародишния етап
с акцент върху структурата на семе
със зародиш и необходимите условия
за растежа и развитието.

Обобщаване чрез беседа на найважното от изученото за проводящите
системи при растенията и животните,
за жизнените процеси дразнимост и
движение, размножаване, растеж и
развитие.

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Описание на видовете безполово
размножаване – вегетативно и чрез
спори, с използване на примери и
схеми. Залагане на опит при домашни
условия и кратко описание на
резултата. Чрез беседа с въпроси и
използване на схеми и изображения
описание на опрашването и половото
размножаване при растенията.

80

2

26

26

27

27

1

69

70

71

72

Хигиена и
здравни
познания
за нервната
система

Нервна
система на
човека

Измерване
на честотата
на пулса
при покой и
при активна
дейност

Хигиена и
здравни
познания за
кръвоносната
система

3

Практическа
дейност
• Изброява фактори, които влияят
благоприятно, и такива, които влияят
неблагоприятно върху функцията на
нервната система.
• Прилага система от правила
за здравословен начин на
живот, осигуряващи нормалното
функциониране на нервната система.

• Назовава, разпознава и означава на
схема органи на нервната система.
• Описва функции на нервната система.
• Оценява интегриращата роля на
нервната система за функциите на
всички органи и системи.

• Формира умения за измерване на
честотата на пулса.
• Оценява измерените стойности
при покой и при активна двигателна
дейност.
• Формира умения за оказване на
долекарска помощ при повишена
пулсова честота и при липса на пулс.

Лабораторна
работа

Нови
знания

• Изброява фактори, които влияят
благоприятно, и такива, които влияят
неблагоприятно върху кръвоносната
система.
• Изброява правила за оказване на
долекарска помощ при кръвоизливи.
• Оценява рискови ситуации, свързани
със заразяване по кръвен път.
• Оценява отговорността на всеки за
собственото му здраве и за здравето
на околните.

5

Практическа
дейност

4

• главен
мозък
• гръбначен
мозък
• нерви

6

Текущо оценяване
– проверка
и оценка на
практически
умения

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

Предоставяне на възможност на
учениците да извършат самостоятелно
(или в група) измервания на пулсовата
честота, да анализират получените
данни, да ги представят в табличен вид
и да направят изводи.

Описване по схема на органите
на нервната система и изясняване
на функциите им. Акцентиране с
подходящи примери върху водещата
роля на кората на крайния мозък в
регулацията на функциите на всички
органи и системи.

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

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

Разработване и защита на проекти
по зададени ориентири. Провеждане
на дискусия по определени въпроси.
Възможност за работа в екип.

Разработване и защита на проекти
по зададени ориентири. Провеждане
на дискусия по определени въпроси.
Възможност за работа в екип.

8

7

9

81

28

28

29

29

30

73

74

75

76

77

Растеж и
развитие на
човека

Хигиена и
здравни
познания
за половата
система

Полова
система на
човека

Хигиена и
здравни
познания
за опорнодвигателната
система

Опорнодвигателна
система на
човека

Нови
знания

Практическа
дейност

• Описва последователните етапи от
развитието на човека.
• Описва особеностите в съзряването
на двата пола.

• Изброява и прилага правила за
опазване на репродуктивното здраве.

• Назовава, разпознава и означава на
схема органи на половата система на
жената и на мъжа.
• Описва функции на женската и на
мъжката полова система.
• Назовава и означава женските и
мъжките полови клетки.

• Изброява увреждания на опорнодвигателната система и правила за
долекарска помощ.

Практическа
дейност

Нови
знания

• Назовава, разпознава и означава на
схема органите на опорно-двигателната
система.
• Описва функции на опорнодвигателната система – на скелета и
скелетните мускули.
• Оценява значението на двигателния
режим за нормалното функциониране
на опорно-двигателната система.
• Оценява отговорността за своите
постъпки и поведение при рискови за
здравето ситуации.

Нови
знания

• женска полова система
• мъжка полова система

• кости
• мускули

Припомняне на процесите растеж и
развитие. В беседа очертаване на
особеностите на тези процеси при
човека. Описание на двата етапа на
развитие. Чрез въпроси в беседа
описание на вторичните полови белези
и причината за възникването им.
Разясняване кога се раждат еднояйчни
близнаци.

Разработване и защита на проекти
по зададени ориентири. Провеждане
на дискусия по определени въпроси.
Възможност за работа в екип.

Описване по схема на органите на
женската и на мъжката полова система
и техните функции.
Описване по схема на женските и на
мъжките полови клети. Разясняване
кога се раждат двуяйчни близнаци.

Разработване и защита на проекти
по зададени ориентири. Провеждане
на дискусия по определени въпроси.
Възможност за работа в екип.

Описване по схема и чрез анимации
или модели на органите на опорнодвигателната система. Изясняване на
функциите на пасивната и активната
част на системата. Акцентиране на
връзката между опорно-двигателната и
нервната система.

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

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

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

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

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

82

31

31

79

80

Тест
(Структура
и жизнени
процеси на
организмите)
1 час

Структура
и жизнени
процеси на
организмите

Структура и
жизнени
процеси при
човека

3

Контрол
и оценка

32
32

33

81
82

83

Човекът
– част от
природата

Движението
– основно
свойство на
материята

Обобщение

Обобщение

• Аргументира твърдението за
единството на неживата и живата
природа.
• Оценява себе си като част от живата
природа.
• Илюстрира с примери взаимовръзката
природа – човек.

• Привежда примери за различни
видове движения в неживата и в
живата природа.
• Описва и илюстрира с примери
значението на движението в природата.

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

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

Упражнение

5
• Обобщава изученото за движението
на веществата в човешкия организъм
и за жизнените процеси дразнимост
и движение, размножаване, растеж и
развитие.

4

Обобщение

Част ІV. Единство на природата

30

2

78

1

6

Текущо оценяване
– устно или писмено (индивидуално или групово)
изпитване

Припомняне чрез беседа с въпроси и
примери на единството на неживата
и живата природа. Оценяване на
човека като част от живата природа.
Акцентиране върху взаимовръзката
природа – човек.

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

Решаване на тестови задачи.

Текущо оценяване
– устно или писмено (индивидуално или групово)
изпитване

Възможност за
самооценяване
постиженията на
учениците

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

С беседа и въпроси припомняне на
движението в неживата природа – на
електроните и на частиците в различна
среда. Връзка с химичните реакции.
Припомняне на движението в живите
организми и в Космоса. Формулиране
на изводи.

Текущо оценяване
– устно или
писмено
(индивидуално
или групово)
изпитване

8

Обобщаване чрез беседа и обяснения
по схеми на най-важното от изученото
за кръвоносната система при човека,
за жизнените процеси дразнимост и
движение, размножаване, растеж и
развитие.
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9
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Проверка
на изходно
равнище

Годишен
преговор

Как да
живеем в
хармония с
природата

Контрол
и оценка

Упражнение

Практическа
дейност

• Прилага наученото в 6. клас при
решаване на различни видове задачи.

• Прогнозира резултати от въздействия
на човека върху природата.
• Моделира възможности за
хармонично общуване с природата.
• Дискутира проблеми, свързани с
опазването на природната среда и
личната отговорност на всеки човек.
• Съпоставя различни модели на
поведение в конкретни ситуации,
свързани с опазване на здравето и на
природната среда, и предлага решения.

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

Възможност за
самооценяване
постиженията на
учениците

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

Разработил: _________________________________________________
(Име, фамилия, подпис)

Решаване на задачи от учебника и от
учебни помагала.

Разработване и защита на проекти
по зададени ориентири. Провеждане
на дискусия по определени въпроси.
Възможност за работа в екип.

Учебна програма по човекът и природата за VI клас
(Общообразователна подготовка)
Кратко представяне на учебната програма
Приложение № 25 към т. 25
Учебната програма по човекът и природата за VI
клас включва изисквания за усвояване на знания и
формиране на умения, отнасящи се до обекти и явления, свързани с: движението на телата, различните видове сили, налягането в течности и газове,
основните електрични и магнитни явления, строежа
на вещества и характерните им свойства, основните
жизнени процеси при многоклетъчните организми, в
това число и при човека. Програмата е обособена в
следните части: І. Физични явления. ІІ. Вещества и
техните свойства. ІІІ. Структура и жизнени процеси
на организмите. ІV. Единство на природата. Интеграцията на учебното знание се реализира чрез идеята за
взаимната обвързаност между обектите и процесите
в природата. Тя е заложена във всички елементи на
програмата, като се подчертава и обобщава чрез четвъртата част.

С реализирането на тази учебна програма приключва четиригодишният курс на обучение по човекът и природата, чрез който е осигурена възможност за изграждане на цялостна картина в съзнанието
на учениците за природата в нейното единство и многообразие. Надграждането на физичните, химичните
и биологичните знания и умения продължава в следващите класове в самостоятелни учебни предмети:
физика и астрономия, химия и опазване на околната
среда и биология и здравно образование.
За успешното изпълнение на програмата е необходимо да се прилагат и съчетават традиционни и
съвременни форми, методи и подходи при организиране на учебния процес, с активно включване на елементи на изследователския и на проблемния подход.
За разкриване на експерименталната същност на природните науки е необходимо да се използват всички
възможности за демонстрационен, лабораторен и домашен експеримент.

Очаквани резултати от обучението по учебния предмет в края на класа
Област на компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

Част І. Физични явления
Електрични, магнитни и
светлинни явления

• Описва качествено наелектризирането на телата, взаимодействието на
електричните заряди, протичането на електричен ток в прости електрически
вериги и разликата между проводници и изолатори.
• Обяснява с примери, че при топлинното, светлинното и механичното
действие на електричния ток се извършва преобразуване на електрична
енергия.
• Познава и спазва основни правила за безопасна работа с електрически уреди.
• Илюстрира с примери действието на магнитни сили (постоянни магнити),
приложението на магнитните материали и магнитното действие на електричния
ток (електромагнит).
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Движение и сили

• Разграничава видове движение (според траекторията) и прилага закона за
пътя при равномерните движения – в примери от транспорта и безопасността на
движението.
• Характеризира силите и тяхното действие.
• Описва качествено чрез опити, схеми и примери силата на тежестта, силите на
триене и изтласкващата сила – от какво зависят, приложения (полза и вреда от
триенето, плаване).
• Обяснява с примери предимствата при използване на прости механизми
(лостове и макари).
• Разграничава натиск и налягане при твърди тела, газове и течности и пресмята
налягане и плътност.

Част ІІ. Вещества и техните свойства
Класификация на
• Различава по схеми и модели прости и сложни вещества (химични
веществата и номенклатура съединения).
Строеж и свойства на
веществата

• Описва веществата като изградени от атоми, йони и молекули.
• Описва словесно и с модели характерни свойства на кислород, на водород и
на желязо.

Значение на
веществата и опазване
на околната среда

• Свързва приложението на веществата с техни свойства.
• Подбира примери за вещества – замърсители на околната среда.
• Описва въздействието на някои вещества върху околната среда и здравето на
човека.
• Оценява дейности, насочени към опазване на околната среда.

Химични процеси

• Изброява признаци и условия за протичане на химичните процеси.
• Разпознава видове химични процеси по броя на изходните вещества и на
продуктите на реакцията (химично съединяване и химично разлагане).
• Описва процеса горене.
• Дава примери за химични процеси, които протичат с отделяне или с
поглъщане на топлина.
• Описва качествено скоростта на химичните процеси.

Част ІІІ. Структура и жизнени процеси на организмите
Структура и жизнени
процеси на организмите

• Назовава и посочва върху изображение органи и системи при многоклетъчни
организми.
• Описва и означава върху изображение устройство на органи, системи от
органи и жизнени процеси при многоклетъчни организми.
• Разпознава в текст или изображение жизнени процеси при растения и
животни.
• Сравнява жизнени процеси при растенията и животните.
• Доказва връзки и зависимости между устройство и жизнени процеси при
многоклетъчни организми.
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Човешкият организъм
(опазване на здравето)

• Назовава и посочва върху изображение органи и системи от органи и техните
функции, увреждания и заболявания на човешкия организъм.
• Разпознава в текст или изображение органи, системи от органи и жизнени
процеси в човешкия организъм.
• Сравнява по избрани признаци жизнени процеси при животните и човека.
• Описва правила за здравословен начин на живот и предпазване от
заболявания.
• Анализира връзки и зависимости между състояние на организма, опазване на
здравето и начин на живот.

Организъм – среда

• Свързва състоянието на околната среда със здравето и дейността на човека.
• Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата.

Наблюдения,
експерименти,
изследване

• Извлича информация за вещества и процеси от текст, прости модели, схеми,
таблици, диаграми, както и чрез информационно-комуникационните технологии.
• Извършва наблюдения на обекти и явления в природата и в учебната
лаборатория.
• Извършва експерименти по дадена инструкция за определяне стойности на
физични величини и за изследване на вещества и процеси.
• Спазва правила за безопасна работа с вещества, лабораторни съдове, прибори
и уреди.

Учебно съдържание
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Част І. Физични явления
1. Движение и
сили
1.1. Движение на
телата
1.2. Видове сили
1.3. Лост и макара
1.4. Сили и
налягане

• Описва движенията като праволинейни и криволинейни (според
траекторията) и като равномерни и неравномерни.
• Пресмята скорост, път и време при равномерно движение на
хора, животни и в транспорта.
• Определя фактори за безопасно движение по пътищата и спазва
изискванията за поведение на пешеходец на пътя.
• Характеризира силата като физична величина с големина, посока
и приложна точка и магнитното действие на електричния ток
(електромагнит).
• Обяснява силата на тежестта с гравитационното привличане на
телата към центъра на Земята.
• Измерва сили със силомер.
• Посочва условията за уравновесяване на две сили.
• Обяснява с примери, че сили, които не се уравновесяват,
променят движението на телата.
• Описва ролята на силите на триене при движенията на човека и
превозните средства.

• траектория,
• скорост
(km/h, m/s)
• нютон (N)
• сила на тежестта
• сили на триене
• опорна точка на
лост
• налягане (p)
• паскал (Ра)
• атмосферно
налягане
• хидростатично
налягане
• плътност (ρ)
• изтласкваща сила
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• Описва предимствата, които получава човекът, когато използва
лостове и макари, и дава примери за приложението им в
практиката и в природата.
• Пресмята налягане чрез количествената връзка между силата на
натиск и площта.
• Обяснява качествено зависимостта на атмосферното и
хидростатичното налягане от височината (дълбочината).
• Пресмята плътност на тяло (вещество) с известни маса и обем.
• Описва условията за плаване и потъване на телата.

2. Електрични и
магнитни явления
2.1. Електрични
сили и електрични
заряди
2.2. Електричен
ток
2.3. Магнитни
сили

• Извършва прости опити, които илюстрират взаимодействието на
наелектризирани тела.
• Обяснява привличането и отблъскването на наелектризираните
тела с действието на електрични сили.
• Описва опростено строежа на атома.
• Дава примери за електрични явления в природата.
• Разграничава проводници и изолатори и илюстрира с примери
тяхното приложение.
• Описва протичането на електричен ток като насочено движение
на електрони в проводници.
• Описва предназначението на елементите на проста електрическа
верига (батерия, лампа, прекъсвач).
• Чертае и разчита схеми на прости електрически вериги (без
включени волтметър и амперметър).
• Описва преобразуването на електричната енергия при топлинното,
светлинното и механичното действие на електричния ток и
различните им приложения.
• Разбира опасността от токов удар и спазва основните правила за
безопасна работа с електрически уреди.
• Обяснява привличането и отблъскването на полюсите на
постоянните магнити с действието на магнитни сили.
• Илюстрира с примери приложението на магнитните материали
(магнитни карти и дискове).
• Описва качествено действието на електромагнита и дава примери
за приложението му.

• електричен заряд
• електрични сили
• атомно ядро
• протони
• електрони
• електричен ток
• проводник
• изолатор
• полюси на магнит

Част ІІ. Вещества и техните свойства
1. Вещества и
градивните им
частици
1.1. Атоми,
молекули и йони
1.2. Прости и
сложни вещества

• Описва основните градивни частици на веществата: атоми,
молекули и йони.
• Различава атоми, молекули и йони по техни характеристики.
• Определя химичния елемент като атоми и йони с еднакъв брой
протони в ядрото.
• Различава прости и сложни вещества по описание на състава или
по модел.
• Дава примери за прости и сложни вещества от ежедневието
(практиката).

• йони
• химичен елемент
• просто вещество
• сложно вещество
• химично
съединение
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2. Вещества и
химични реакции
2.1. Химични
реакции
2.2. Кислород
2.3. Водород
2.4. Желязо

3. Значение и
приложение на
веществата и на
химичните реакции
3.1. Горене. Горива
3.2. Химични
реакции в
природата и в
практиката
3.3. Опазване на
околната среда
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• Описва промени на веществата, свързани със запазването или
превръщането им в други вещества.
• Свързва химичните реакции с превръщане на едни вещества в
други, при което химичните елементи се запазват.
• Определя изходни вещества и продукти на реакция, означена с
думи или с модел.
• Прилага закона за запазване масата на веществата при химични
реакции.
• Записва с думи и представя със схеми химични реакции по
дадено описание.
• Описва състояние и характерни физични и химични свойства на
кислорода (цвят, мирис, разтворимост във вода, взаимодействие с
водород и метали).
• Разпознава по описание и по модел реакции на химично
съединяване.
• Изброява по-важни методи за получаване на кислород – от вода,
въздух, водороден пероксид (кислородна вода), калиев перманганат.
• Разпознава по описание и по модел реакции на химично
разлагане.
• Описва състояние и характерни физични и химични свойства на
водорода (цвят, мирис, разтворимост във вода, взаимодействие с
кислород).
• Описва по-важни методи за получаване на водород (от вода и
при взаимодействие на метал с киселина).
• Описва състояние и характерни физични и химични свойства
на желязото (цвят,блясък, твърдост, електропроводимост,
топлопроводност, корозия, взаимодействие с разредена солна
киселина).
• Извлича информация от химични експерименти и описва опитни
резултати и изводи в протокол по образец.
• Предпазва себе си и околните при изпълнението на химичен
експеримент, спазвайки правилата за безопасна работа.
• Описва процеси, които протичат в природата и в практиката:
горене, дишане, корозия, получаване на метали.
• Определя процеса горене като взаимодействие на прости
вещества и на химични съединения с кислорода, съпроводено с
отделяне на топлина и светлина.
• Извлича информация от различни източници за горива,
използвани в практиката (въглища, нефт, природен газ, водород), и
обсъжда екологични проблеми, свързани с тях.
• Дава примери за химични процеси, които протичат с различна
скорост.
• Дава примери за химични процеси, които протичат с отделяне или
поглъщане на топлина.
• Илюстрира с примери практическото приложение на чугуна и на
стоманата.
• Определя продукти на химични взаимодействия на кислорода като
замърсители на околната среда (серен диоксид, въглероден оксид,
въглероден диоксид).
• Свързва замърсители на въздуха с конкретни екологични
проблеми (киселинен дъжд, парников ефект, озонова „дупка“).
• Коментира ролята на човешката дейност за замърсяване на
околната среда, както и отговорността на хората за нейното
опазване и съхраняване.

• физични
свойства
• химични свойства
• химична реакция
• оксид
• химично
съединяване
• химично
разлагане

Част ІІІ. Структура и жизнени процеси на организмите
1. Движение
на вещества в
организмите

• Назовава органи и системи, които осъществяват движение на
приети вещества и продукти от жизнената дейност в растителния и
в животинския организъм.
• Описва и проследява по схема движението на вещества в
растителния и в животинския организъм.
• Оценява значението на транспортната система за единството на
обменните процеси (хранене, дишане, отделяне) в многоклетъчния
организъм.

• проводяща
система

2. Жизнени
процеси при
многоклетъчните
организми
2.1. Дразнимост и
движение
2.2. Размножаване
2.3. Растеж и
развитие

• Дефинира дразнимост и движение.
• Илюстрира с примери движения при растения и при животни.
• Изброява и означава на схема органи на нервната и опорнодвигателната система при животните.
• Проследява на схема връзката между нервната и опорнодвигателната система.
• Определя общото и различното в движенията на растения и
животни.
• Дефинира процеса размножаване и определя значението му за
живота на Земята.
• Описва процеса размножаване при растения и при животни.
• Назовава и илюстрира с примери органи за размножаване при
растения и при животни.
• Описва полови клетки и процеса оплождане.
• Сравнява безполово и полово размножаване по избрани
признаци.
• Дефинира и описва процесите растеж и развитие.
• Назовава в последователност основни етапи в развитието на
растения и животни.
• Илюстрира с примери основни етапи в развитието на растения,
пряко и непряко развитие при животни.
• Определя общо и различно в процесите растеж и развитие при
растения и животни.

• дразнимост
• движение
• нервна
система
• опорнодвигателна
система
• размножаване
• полови
клетки
• оплождане
• полова
система
• растеж
• развитие
• зародишно
развитие
• следзародишно
развитие

3. Движение
на вещества
в човешкия
организъм

• Назовава органи, изграждащи кръвоносната система (сърце и
кръвоносни съдове) на човека.
Проследява на схема движението на кръвта в човешкия организъм.
Определя значението на кръвта като преносител на вещества в
организма и привежда примери.
Изброява фактори, които влияятблагоприятно и такива, които
влияят неблагоприятно върху кръвоносната система.
Изброява последователност от правила за долекарска помощ при
кръвоизливи.
Оценява рискови ситуации, свързани със заразяване по кръвен
път, и отговорността на всеки за собственото му здраве и за
здравето на околните.

• кръв

• кръвоносна
система

• кръвообращение
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4. Жизнени
процеси при
човека
4.1. Дразнимост
и движение
4.2.
Размножаване,
растеж и
развитие

• Назовава, разпознава и означава върху схема органи на нервната • мъжка полова
система
и опорно-двигателната система.
Описва функции на нервната и опорно-двигателната система.
• женска полова
Изброява фактори, които влияят благоприятно и такива, които
система
влияят неблагоприятно на функцията на нервната система
(наркотици, алкохол и др.), и прилага система от правила
за здравословен начин на живот, осигуряващи нормално
функциониране на нервната система.
• Изброява увреждания на опорно-двигателната система и правила
за долекарска помощ.
• Оценява значението на двигателния режим за нормалното
функциониране на опорно-двигателната система.
• Оценява отговорността за своите постъпки и поведение при
рискови за здравето ситуации.
• Назовава и означава полови клетки и органи на мъжката и
женската полова система.
• Описва последователни етапи от развитието на човека и
особености в съзряването на двата пола.
• Оценява отговорността и риска за здравето на израстващия
организъм при ранни сексуални контакти.
• Изброява и прилага правила за опазване на репродуктивното
здраве.

Част ІV. Единство на природата
1. Движението –
основно свойство
на материята

• Привежда примери за различни видове движения в неживата и в
живата природа.
• Описва и илюстрира с примери значението на движението в
природата.
• Аргументира твърдението за единството на неживата и живата
природа.

2. Човекът – част
от природата

• Оценява себе си като част от живата природа.
• Илюстрира с примери взаимовръзката природа – човек.
• Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата.
• Моделира възможности за хармонично общуване с природата.
• Дискутира проблеми, свързани с опазването на природната среда
и личната отговорност на всеки човек.
• Съпоставя различни модели на поведение в конкретни ситуации,
свързани с опазване на здравето и на природната среда, и предлага
решения.
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Акцент в учебно-познавателната дейност е усвояването на практически умения за наблюдение и лабораторна работа с естествени обекти и модели.

Примерни теми за лабораторни работи и
практически дейности в част
І. Физични явления:
1. Опитна проверка на механичните предимства при
използване на лостове и макари
2. Определяне на плътност
3. Свързване и изследване на прости електрически
вериги

Примерни теми за лабораторни работи и
практически дейности в част
ІІ. Вещества и техните свойства:
1. Създаване на условия и установяване на признаци

за протичане на химични реакции
2. Получаване на кислород и изследване на негови
химични свойства
3. Видове химични реакции – химично съединяване
и химично разлагане

Примерни теми за лабораторни работи и
практически дейности в част
ІІІ. Структура и жизнени процеси на органи
змите:
1. Движения на организмите (наблюдение в околната
среда на видове движения на организми и влиянието
на човека върху тях)
2. Измерване на пулс в състояние на покой и при активна дейност. Оказване на долекарска помощ
3. Влияние на човешката дейност върху организмите
и средата (семинар, дискусия и др., свързани с проучване и наблюдение на отрицателни и положителни
резултати от намеси на човека в природата)

Препоръчително процентно разпределение
на задължителните учебни часове за годината
Годишен брой часове за изучаване на предмета човекът и природата в VI клас – 85 часа.
% (за цялата програма)
За нови знания

до 60%

За преговор и обобщение

до 9%

За практически дейности (лабораторни упражнения, дискусии,
семинари, учебни екскурзии и др.)

не по-малко от 22%

За контрол и оценка

до 9%

Специфични методи и форми за оценяване
на постиженията на учениците
Оценяването на знанията и уменията на учениците
е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. Предвид същността на
природните науки, които са в основата на учебния
предмет човекът и природата, се препоръчва особено място и внимание да бъдат отделени на проверката и оценката на практическите умения. Критерии в

случая са постиженията на очакваните резултати от
област на компетентност „Наблюдения, експерименти и изследване”.
Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.
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Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка
Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания)

~ 40%

Оценки от контролни работи

~ 30%

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

~ 30%

Дейности за придобиване на ключовите компетентности,
както и междупредметни връзки
Учебната програма по човекът и природата за
VI клас е насочена към формиране на:
• математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите (познаване и осмисляне на основни понятия и принципи, свързани с процеси и закономерности в природата в нейното единство и
многообразие; използване на научни данни за формулиране на заключения, опиращи се на факти;
наблюдаване, сравняване, моделиране, разпознаване, групиране, класифициране на процеси, вещества и организми; извършване на измервания и експерименти при спазване на правила за безопасна
работа; извличане на информация от модели, схеми, графики, таблици; проявяване на интерес към
научното търсене и на готовност за преразглеждане
на собственото поведение въз основа на оценка на
конкретна ситуация);
• умения за подкрепа на устойчивото развитие и за
здравословен начин на живот и спорт (оценяване
на рисковете от собственото поведение за личното
здраве и околната среда и поемане на отговорност;
използване на знания за структури и процеси в човешкото тяло и за опазване на здравето; оценяване на рисковете за здравето в конкретна ситуация;
подкрепяне на дейности, насочени към опазване на
личното здраве и на околната среда);
• умения за учене (усвояване на правила, подпомагащи познавателния процес; самонаблюдаване и
упражняване на самоконтрол при изпълняване на
дидактически задачи; самостоятелно проучване на
информация от различни източници, дискутиране
на проблеми, проявяване на критично мислене, работа в екип – планиране на дейности, изразяване на
мнение и формулиране на решения);
• компетентности в областта на българския език (развиване на техниката на четене и писмената култура
на учениците; обогатяване на езиковата им култура
чрез използване на специфична терминология; развиване на умения за работа с различни видове текст
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(научен, научнопопулярен) и различаването им; за
извличане на съществена информация от учебник,
научнопопулярни статии и други източници, за работа с речник на чуждите думи в българския език и
терминологичен речник; създаване на текст в устна
или писмена форма – описание, съобщение, есе,
план, протокол с резултати и изводи от експериментална дейност; усъвършенстване на уменията за
диалогично общуване при обсъждане на съвместна
дейност, изразяване на мнение и др.)
• дигитална компетентност (търсене, събиране, обработване и представяне на информация, за създаване на компютърни модели и презентации);
• социални и граждански компетентности (умения
за общуване, критично и съзидателно мислене при
вземане на решения; проявяване на толерантно отношение и приемане на различни гледни точки при
обсъждания и дискусии);
• инициативност и предприемчивост (умения за планиране, организиране и управление на познавателната дейност);
• културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество (изработване на модели, макети,
постери, проекти, компютърни презентации и др.).
Реализирането на очакваните резултати в учебната програма за задължителна подготовка по човекът
и природата в VI клас предполага следното:
І. Учителят да владее и прилага:
— дейностен подход;
— интерактивни методи на обучение;
— вътрешнопредметни и междупредметни връзки;
— партньорски отношения с учениците.
ІІ. На учениците да се осигури възможност да:
— наблюдават;
— анализират;
— моделират;
— разчитат схеми и таблици;

— работят с различни източници на информация;
— извършват опити;
— дискутират;
— работят в екип;
— изработват и защитават проекти.
ІІІ. Използване на знания от:
— човекът и природата, III–V клас − за вещество,
за материали, за свойства на съставни части на въздуха, за замърсителите на въздуха, водата и почвата;
за клетка, едноклетъчни и многоклетъчни организми,
жизнени процеси (хранене, дишане, отделяне), за
здравословно хранене, за връзката организъм – среда, приспособления на организмите към средата,
опазване на видовото разнообразие, за дейности на
човека, водещи до нарушаване на равновесието в
природата, за органи в човешкия организъм (храносмилателни, дихателни, отделителни), за човека като
част от живата природа, за единството на живата и
неживата природа;
— човекът и обществото, III–IV клас − за човек
и природна среда, правила за поведение сред природата и в обществото, повърхнина, характеристики на
природни обекти (равнина, низина, планина, река,
езеро, море), природни забележителности;
— география и икономика, V клас − за ориентиране в природата, релеф, климат, климатични пояси
и области, за свойства на водата в Световния океан,
води на сушата, почви (същност, формиране, типове, разпространение, необходимост от опазване),
разпространение на растителен и животински свят,
за изменение на природните компоненти по географска ширина и надморска височина, природни зони на
Земята, миграция; за литосфера, хидросфера, атмосфера; за изкопаеми горива, рудни и нерудни полезни
изкопаеми;

— български език и литература, I–V клас − за създаване на текст, писмен отговор на поставен въпрос;
— математика, I–V клас – запознаване и използване
на числа и аритметични действия (събиране, изваждане, умножение, деление), за използване на калкулатор, за мерни единици за дължина, лице, маса и
време и преминаване от основните мерни единици
към техни кратни и подразделения, за части от цяло
и означенията им с дробно число, процент, за фигури и тела, за измерване, разчитане и интерпретиране
на информация, представена с графики, таблици или
диаграми;
— технологии и предприемачество, I–IV клас – за
изработване на схема, скица, модел, работа в екип,
съхраняване на информация, средства за визуална и
гласова комуникация, хигиена на труда, храна, хранителни продукти, здравословно хранене, за отглеждане на декоративни растения, билки, домашни животни;
— информационни технологии, V клас − за носители на информация и устройства за достъп до тях,
организация на данни, интернет, работа в интернет,
търсене на информация, работа със звукова и видео
информация, за създаване и обработка на графично
изображение, за компютърна текстообработка, обработка на таблични данни, за връзка между данни и
тяхната графична интерпретация, разчитане на данни
от диаграма, за създаване на компютърна презентация;
— изобразително изкуство, I–V клас − за изобразяване на обекти, изработване на колаж и макет, природосъобразно използване на материали и ресурси,
използване на визуални знаци за информация и комуникация, дигитално изображение;
— физическо възпитание и спорт, I–V клас − за
двигателната активност, като елемент на здравословния начин на живот.
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ В УЧЕБНИКА:
Тест (Входно равнище)
1в
2б
3б
4б
5в
6б
7б
8в
9 а
10 а 11 в 12 в
13. отражение на светлината
14. 1 – хранопровод
2 – стомах
3 – тънко черво
4 – дебело черво
Тест (Физични явления)
1б
2г
3в
4в
5г
13. s = 900 m
14. ρ = 8 g/cm3 = 8000 kg/m3

6в

7б

8а

9 б

10 а

11 в

12 г

Тест (Вещества и техните свойства)
1б
2в
3г
4в
5б
6б
7в
8в
9 в 10 в 11 г 12 г
13. слънчеви изгаряния, повреждат, излъчва, се охлажда, парников ефект, поглъща,
предпазва
14. химично съединяване, химично разлагане, химично съединяване, химично разлагане,
химично съединяване
Тест (Структура и жизнени процеси на организмите)
1г
2в
3б
4а
5г
6в
7г
8г
9в
10 б 11 в 12 б
13. При животни, които снасят яйца, зародишът се изхранва от хранителни вещества на
яйцеклетката, а необходимият кислород получават от външната среда.
14.
бебешка
от 21 години
юношеска
до 10–12 години
зряла
от I до IV седмица
детска
до 18–20 година
Тест (Изходно равнище)
1в
2г
3б
13. а) кислород		
14. а) 40 N		

4б

5в
6в
7б
8а
9б
10 а
б) желязо
в) кислород г) водород
б) 20 N

11 г

12 в

10 в

11 а

12 б

10 г

11 б

12 г

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ В КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ:
Тест 1. (Входно равнище)
1б
2в
3б
13. 120 оC
14. 1 ‒ трахея		

4а

2 ‒ бели дробове

дихателна система

Тест 2. (Входно равнище)
1г
2а
3а
13. 260 оC
14. 1 ‒ стомах		

4в

7б
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5в

5а

6в

6в

2 ‒ дебело черво

7г

8в

8а

9г

9а

храносмилателна система

Тест 3. (Физични явления)
1г
2а
3в
13. 4,5 m/s
14. 2, 1, 3, 4

4в

5г

6б

7а

8в

9а

10 г

11 в

12 б

Тест 4. (Физични явления)
1б
2в
3г
4а
5г
6а
7г
8в
9а
10 г 11 в 12 б
13. 1 m/s
14. Три протона. Броят на протоните в ядрото е равен на броя на електроните на атома.
Тест 5. (Вещества и техните свойства)
1в
2б
3г
4а
5в
6б
7а
8б
9в
10 г 11 в 12 г
13. Метали: желязо, алуминий, злато, сребро Неметали: сяра, йод, водород, кислород
14. а) и в) – химично съединяване б) и г) – химично разлагане
Тест 6. (Вещества и техните свойства)
1б
2б
3г
4а
5б
6в
7а
8в
9в
10 в 11 г 12 в
13. Условия за протичане на химичните реакции: стриване на прах, нагряване, разбъркване на
изходните вещества, облъчване със светлина, контакт между изходните вещества
Признаци за протичане на химичните реакции: разтваряне на утайка, образуване на утайка,
отделяне на топлина, отделяне на светлина, отделяне на газ
14. А – два
Б – равен
В – три, два
Тест 7. (Структура и жизнени процеси на организмите)
1б
2б
3в
4в
5а
6г
7в
8а
9г
10 г
13.	 1 – крайници		
2 – череп
3 – гръбначен стълб		
14. има много варианти на верни отговори
Тест 8. (Структура и жизнени процеси на организмите)
1в
2в
3б
4а
5в 6в
7а
13.	 1 – ляво предсърдие
2 – лява камера
3 – дясно предсърдие
4 – дясна камера
14.	
2
4
3
клетки, чувствителни
към дразнител

опорно-двигателна
система

нервна система

8г

9б

11 а 12 в
4 – ребра

10 в

11 б

12 в

10 б

11 г

12 в

1
дразнител

Тест 9. (Годишен преговор)
1в
2а
3г
4б
5б
6в
7б
8г
9г
13. а) нагряване б) електричен ток в) нагряване г) нагряване
14. 5 N

Тест 10. (Годишен преговор)
1в
2а
3а
4б
5б
6б
7в
8в
9б
10 в 11 в
13. прости вещества: водород, желязо
сложни вещества: въглероден оксид, меден оксид, натриев хлорид, вода
14. p = 10 000 Pa

12 б

95

Книга за учителя

Човекът и природата
за шести клас
Автори
Максим Максимов
Свобода Бенева
Сашка Георгиева
Огнян Димитров
Мира Славова
Редактори
Валентина Иванова
Татяна Гюзелева
Севдалина Стоянова
Коректор
Яна Червенова
Илюстрации и графичен дизайн
Веселин Праматаров
Българска. Първо издание
Формат 60х90/8. Печатни коли 12
ISBN 978-954-18-1050-7
№ 17-06370040-17
Издателство
БУЛВЕСТ 2ООО
София 1505, ул. „Васил Друмев“ № 36
тел.: (02) 8061 300, факс: (02) 8061 313
Печат
„БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД

