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Увод
Човекът и природата е интегрален по своя характер учебен предмет от основната образователна
степен. При изучаването му учениците усвояват знания
за обекти от неживата и от живата природа, за човека
и неговото здраве. Те придобиват умения да наблюдават природата, да извършват прости опити, да правят
изводи и заключения. В съзнанието им се изгражда
представа за целостта на природата и за нейното многообразие. Важна цел на обучението е формирането на
отношения за опазване на околната среда и собственото
здраве на детето.
Учебният комплект по човекът и природата
включва:
1. учебник
2. учебна тетрадка
3. книга за учителя
4. електронен вариант на учебника.
Учебното съдържание е определено от държавния
образователен стандарт за общообразователна подготовка и от учебната програма по човекът и природата
за четвърти клас (вж. Приложението). При неговото
разработване в учебния комплект стремежът е насочен
към:
● Проста и ясна структура на изложението.
● Прецизност при въвеждането на новите понятия.
● Ограничаване на репродуктивното знание.
● Ориентация за разбиране и осмисляне на знанието.
● Стимулиране на творческата активност.
● Отчитане на възрастовите особености на детето.
● Използване на личния опит на детето.
● Формиране на готовност на детето за социализация в съвременното общество.
● Внимателен подбор на илюстративния материал с
отчитане както на информационното му значение, така
и на неговото емоционално, естетическо и възпитателно
въздействие върху детето.
● Осигуряване на възможност за самостоятелна
работа на ученика с учебника и с учебната тетрадка.
● Осигуряване на възможност на родителя бързо и
лесно да се ориентира в изучавания материал и ако е необходимо,
да окаже помощ или да упражни
контрол.

Учебник

Учебното съдържание е разделено на шест части:
1. Тела и вещества
2. Движение и енергия
3. Планетата Земя
4. Жизнени процеси
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5. Организмите и тяхната среда на живот
6. Човекът и здравословният начин на живот
Всяка част съответства на обобщена тема от учебната програма. В учебника са разработени 30 урока
за нови знания (44% от всички часове) и 33 урока за
затвърдяване на новите знания и за обобщения (48%
от всичките часове). Включените в учебника тестове са
част от уроците за затвърдяване на знанията Проверете какво сте научили. Предвидени са три учебни часа
(4% от всички часове) за диагностика на входното и на
изходното равнище. Оставащите два учебни часа са резерв на учителя, който може да се използва при някои
от уроците за практическа работа (например за учебната екскурзия или при представянето на проекти).
Отличителна черта на учебника е големият брой
часове, отделени за затвърдяване на знанията и за
обобщение. Разработени са различни видове уроци:
шест урока за начален и годишен преговор, обобщителни уроци след всяка от шестте обобщени теми,
уроци за упражнение с различни видове задачи –
включително експериментални задачи, работа на
терен (учебна екскурзия), наблюдение на нощното
небе, разработване на проекти по зададен план и
ориентири, тестови задачи и други.
Организацията на учебника и представените дейности са в съответствие с възрастовите особености
на учениците и способността им да възприемат и
запомнят различни видове информация.
Уроците за нови знания имат същата структура, както в учебника за трети клас. Те започват с
въвеждащ текст. Той съдържа примери и въпроси,
поставящи учениците в проблемна ситуация, което ги
мотивира да изучават дадената тема. 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.
В рубриката Въпроси и задачи са включени въпроси върху учебното съдържание, учебно-познавателни задачи и експериментални задачи. В рубриката
Речник са дадени кратки, адаптирани към възрастта
на учениците определения на важни нови понятия.
Илюстративният материал има познавателен характер и е тясно свързан с учебното съдържание, като
го допълва и доизяснява. Рисунките до заглавията на
уроците може да се използват от учителя за въвеждане
на учениците в дадената тема и за тяхната мотивация.

Учебна тетрадка

Към уроците за нови знания от учебника в учебната
тетрадка са разработени задачи, разположени на една
или две страници. Задачите
са тясно свързани с изучаваното учебно съдържание.
Те спомагат за неговото позадълбочено 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
знания. Този тип задачи развиват и умението на ученика за четене с разбиране: той прочита кратък текст,
извлича необходимата информация от него и отговаря
на въпроси. Някои от задачите съдържат елемент на
игра – решаване на кръстословица, отгатване на загадки, преминаване през лабиринт и други. В тетрадката
са разработени задачи за начален преговор и тестови
задачи – за начален и годишен преговор и към всяка
обобщена тема от учебната програма (общо 11 теста).

Книга за учителя

В нея са дадени методически разработки на уроците за нови знания и на отделни уроци за упражнение. Включена е допълнителна информация по някои
въпроси от учебното съдържание, предназначена
за учителя. Тя му помага да придобие по-широк поглед върху изучаваната тема. Учителят сам трябва да
прецени, като отчете подготовката и мотивацията на
своите ученици, дали да използва част от тази информация при провеждането на урока.
Книгата съдържа по три варианта на примерни
тестове за диагностика на входното и на изходното
равнище, придружени с ключ на верните отговори, схема за оценяване и компетентностите, проверявани в
тестовите задачи за изходно равнище.
В Приложението са включени учебната програма
по човекът и природата за четвърти клас, примерно
разпределение на учебното време, решения на задачите от учебната тетрадка, отговори на тестовете от
учебника и от учебната тетрадка.
Използвана литература: М. Максимов, А. Епитропова, Книга за учителя по човекът и природата за
4. клас, Булвест 2000, 2005 г.

Електронен вариант на учебника

Съдържа всички уроци и илюстрации от книжното
тяло на учебника по човекът и природата за четвърти
клас, разработени като електронен продукт.

Към уроците от електронния вариант са вградени
разнообразни интерактивни ресурси, които допълват
и разнообразяват учебните теми. Всички ресурси са
достъпни както от персонални компютри (лаптопи),
така и от таблети и смартфони. Категоризирани са в
няколко групи:
● текстови задачи с избираем отговор;
● задачи с провлачване на мишката (или с докосване на екрана на таблет/смартфон) и поставяне на
отговорите на съответно място;
● мултимедийни разработки;
● интерактивни мисловни карти и игрословици.
● 24 тренировъчни теста, разработени в електронен вариант: при всяко отваряне на теста компютърът
размества местата на верните отговори и след изпълнението показва резултата, като посочва кои задачи са
решени правилно и къде са допуснати грешки.

Междупредметните връзки
Развиването на комуникативните възможности на
учениците е основна обща цел с езиковото обучение.
В четвърти клас децата продължават да развиват
умението си да четат и да осмислят прочетеното. В
процеса на природонаучното обучение те описват
наблюдавани обекти, изказват предположения, правят изводи и обобщения и обогатяват своя речник.
Проблемите на околната среда – замърсяването
на въздуха и водата, защитата на животните и растенията, опазването на собственото здраве, са в пряка
връзка с обучението по учебния предмет човекът
и обществото. Знанията за природата се свързват
с непосредствената среда на ученика – неговото
населено място със специфичните му географски
характеристики, растителен и животински свят.
Табличното и графичното представяне на данни,
извършването на прости пресмятания, използването
на единиците за време, дължина, маса и температура,
отчитането на температура по скалата на термометър
са примери за развиване на общи умения в процеса
на обучението както по природните науки, така и по
математика. Други общи умения са групирането по
определен признак, сравняването, анализирането,
правенето на умозаключения.
Практическото използване на материали и прости
инструменти е дейност, която се осъществява съвместно с обучението по технологии и предпиемачество. Наред с развитието на експерименталните
умения се създават навици за безопасна работа.
Изучаването на природата е тясно свързано с предметите от естетическия цикъл. Общият стремеж е да
се открие красивото, да се възпита усет за хармонията
и величието на заобикалящата ни природа, толерантност към всичко живо (хора, животни, растения).
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Методически разработки и указания
към уроци от учебника
Свойства на веществата
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Сравнява вещества, използвани във всекидневието, по техни свойства – горят ли, привличат ли
се от магнит, провеждат ли топлина, разтварят ли се
във вода, плават или потъват (по-тежки или по-леки
от водата).
● Дава примери за употреба на веществата.
● Извършва опити с тела и вещества.

Основни понятия: магнитни материали, проводници на топлина, топлоизолатори, метали.

Насоки за провеждане на урока

Увод. С тази тема продължава изучаването на

свойствата на телата и веществата, започнато в трети
клас. Това става на експериментална основа, като
повечето свойства се демонстрират и проверяват
опитно. Максимално се използва всекидневният опит
на децата. Затова следващият урок за упражнение е
неразривно свързан с урока за нови знания.
Темата може да се разработи като лабораторно
упражнение (учениците по групи изпълняват описаните в учебника опити) или да се покажат демонстрационни опити от учителя (с участие на учениците).
Горят ли? Учениците самостоятелно дават примери за вещества, които не горят (пясък, скали, метали).
От трети клас те знаят, че водата не гори и не поддържа
горенето. Въздухът също не гори, но поддържа горенето. Природните горива са примери за вещества, които
горят. В урока не се използва понятието енергия – то ще
бъде въведено малко по-късно. Използва се познатото
на учениците понятие топлина. Процесът горене и
свързаното с него замърсяване на въздуха ще се изучава по-подробно в урок 22. Енергия и околна среда.
Природният газ се добива от земните недра.
Той съдържа над 90% метан, няма цвят и мирис, по-лек е от въздуха.
Провеждат ли топлина? Явлението топлопроводност (пренасяне на топлина) ще се изучава по-подробно в пети клас. В този урок учениците получават
само начални знания за това явление, основани на
експеримента и на техния личен жизнен опит. Всички
метали са добри проводници на топлина (изключение
правят само някои специални метални сплави). Затова
свойството да провеждат топлина, се извежда в урока
като основна обща характеристика на металите.
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Привличат ли се от магнит? Поставете предва-

рително задача на учениците да доставят постоянни
магнити, кламери, карфици, клечки за зъби, парчета
от медни жици, гумички и други тела от различни
вещества – метали и неметали. Могат да се използват
всякакви магнити – както прави, така и с форма на
подкова. Съставете на дъската въз основа на опита
списък с две колони – тела, които се привличат от
магнит, и такива, които не се привличат. С участието
на учениците направете извода, че магнитът привлича
само тела, които съдържат желязо. (Стоманата също
съдържа желязо.) Не е необходимо да се въвеждат
понятията полюси на магнита и магнитни сили (това
ще се изучава в шести клас).
Всички вещества имат магнитни свойства.
Диамагнитните вещества се отблъскват от
много силни магнити, а парамагнитните вещества се привличат. Най-силно изразени са магнитните свойства на феромагнитните вещества. Обикновено под магнитни материали се разбират само
феромагнитните вещества като желязо, кобалт, никел
и техни сплави. В урока се разглежда само основният
представител на тази група – желязото.
Обръщайте специално внимание на това как дадено свойство определя използването на веществата: за
какво се използват магнитните материали (магнитни
ленти, магнитни дискове в компютрите), проводниците на топлина и топлоизолаторите. Учениците да
дадат още примери, като се позовават на своя личен
жизнен опит.

Работа с учебната тетрадка

Задачата Как да направим магнит? е подходяща
за домашна работа. Може да се изпълни и като демонстрационен опит в клас. Предупредете учениците
да не използват остри режещи предмети (например
кухненски нож). Най-добре е задачата да се изпълнява
със стоманена линийка или желязна пръчица.
Задачата Пластмаси развива умението на учениците за четене с разбиране. Те извличат необходимата информация от текста и отговарят писмено
на въпросите след него. Така те правят връзката
свойства – приложение за конкретна група материали (пластмаси). Другият важен акцент в тази задача
е актуалният проблем за замърсяването на околната
среда с пластмасови отпадъци и пътищата за неговото
решаване.

Свойства на веществата (Упражнение)
Увод. Урокът е за затвърдяване на знанията. Той е
естествено продължение на предишния урок, защото
учениците получават нови знания за свойствата на
телата и веществата, прилагат и затвърдяват наученото чрез извършване на разнообразни опити и анализ
на резултати от тях.
Плават или потъват? Опитът за установяване
кои тела плават във вода и кои потъват трябва да се
изпълнява само с плътни еднородни тела, в които
няма въздушни празнини. В урока не се въвежда
понятието плътност (маса на единица обем от веществото). Затова веществата с по-голяма плътност
от водата са наречени по-тежки от водата, а онези с
по-малка плътност – по-леки от водата. Придържайте
се към възприетата в учебника терминология, която
съответства на изискванията на учебната програма.
Плътността на веществата ще се изучава в шести клас.
Вода и олио. От трети клас учениците знаят, че
някои вещества (захар, сол) се разтварят във вода, а
други (пясък, тебешир) – не се разтварят. Опитът с вода
и олио е лесен за изпълнение. Той нагледно показва, че
олиото не се разтваря във вода. Двете течности не се
смесват, а сами се разделят. Учениците сами стигат до
извода, използвайки резултатите от предишния опит,
че след като изплува на повърхността, олиото е по-леко от водата. Този факт по-нататък ще бъде използван
при изясняване на замърсяването и почистването на
водата от мазнини и нефтопродукти.
Учениците съобразяват, че ако олиото е по-тежко
от водата, то ще заеме дъното на съда (така както
металният ключ и камъкът от предишния опит падат
на дъното на ваната с вода).
Допълнителна задача
В съд е налята вода и още две течности, които не се
смесват с водата. От фигурата определете коя от двете
течности е по-лека от водата и коя е по-тежка от водата.

течност 1
вода
течност 2
Съд с три несмесващи се течности. Най-тежката течност
застава най-отдолу, а най-леката – най-отгоре.

Опити с магнити. Постоянните магнити дават
възможност за разнообразни достъпни и безопасни
за децата опити. Препоръчително е учениците да използват само обикновени магнити, които не са много
силни. Силните неодимови магнити са подходящи
само за демонстрационни опити, които се извършват
от учителя (вж. фигурата). Ако не се борави внимателно, такива магнити може да предизвикат наранявания.
силен магнит

В учебника е даден пример как с магнитен кран
се пренасят железни отпадъци. С помощта на магнит
може също така да разделим тела с магнитни свойства
от други тела, които не се привличат от магнит. Подходящ за домашна работа е следният опит:
В пластмасова ваничка се смесват чаша ориз и стоманени кламери. Ученикът трябва с помощта на магнит да
отдели кламерите от ориза. Да обясни разликата в кои
свойства на ориза и на кламерите ще използва, за да
ги раздели.

Проводници на топлина и топлоизолатори.

Задачата формира умения за извличане на информация от различни видове източници (графика, текст),
обработка на тази информация и правене на изводи.
По височината на стълбчетата от графиката ученикът
определя, че чаят в алуминиевата чаша изстива найбързо, а чаят в чашата от стиропор се запазва горещ.
Оттук той стига до извода, че алуминият е добър
проводник на топлина, а стиропорът е много добър
топлоизолатор. С помощта на енциклопедията той
обяснява защо стиропорът е добър топлоизолатор:
защото съдържа голям брой въздушни мехурчета, а
неподвижният въздух е отличен топлоизолатор.
Допълнителен въпрос
Защо прозорците са с две стъкла?
Учениците съобразяват, че между двете стъкла
има въздух, който е много добър топлоизолатор. Така
двойните стъкла на прозорците подобряват топлинната изолация на нашите домове.
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Почва
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Изброява съставни части на почвата и фактори,
от които зависи нейното плодородие.
● Изброява замърсители на почвата и начини за
опазването є.
Основни понятия: почва, хумус, плодородие на
почвата, естествени и изкуствени торове.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема накратко се разглеждат съставът

на почвата, факторите, които определят нейното плодородие, и някои от основните замърсители на почвата. Образуването на почвата в резултат на изветрянето
на скалите, видовете почви и тяхното разпространение
в нашата страна ще се изучават по география. Получените от урока знания ще се използват по-нататък при
изучаването на храненето на растенията.
Какъв е съставът на почвата? Дайте възможност на учениците да разгледат образци от почва и
сами да установят някои от съставните є части. С
помощта на схемите от урока обобщете резултатите
от наблюденията. Обърнете специално внимание на
хумуса – най-важната съставна част на почвата, която
определя нейното плодородие.
Можете да изпълните следния опит, за да докажете, че почвата съдържа въздух: В мензура (или друг
висок и тесен стъклен съд) налейте 2 пълни чаши
вода. Отбележете равнището на водата в мензурата.
Изпразнете мензурата и поставете в нея една чаша
рохкава почва. Добавете една чаша вода. Получената
смес заема по-малък обем, отколкото две чаши вода.
Извод: Част от водата е изместила съдържащия се
в почвата въздух и е заела неговото място.
Плодородие на почвата. Обърнете специално
внимание на ролята на човека за подобряването и
поддържането на плодородието на почвата (обработка на почвата, наторяване).
Замърсяване на почвата. Проведете дискусия
в класа по въпросите за замърсяването на почвата
и опазването на нейната чистота. Поставете предварително задача на някои от учениците да съберат
информация за основните замърсители на почвата
във вашия район.
Сред най-опасните замърсители на почвата са
тежките метали (олово, мед, цинк и други).
Тежки метали съдържат промишлените отпадъци от рудниците, металургичните заводи и други
предприятия. По хранителните вериги тежките метали
достигат до човека. Те имат свойството постепенно да

8

се натрупват в човешкия организъм, отслабват здравето и причиняват различни заболявания.
Друг опасен замърсител на почвата са препаратите
за борба с вредителите по културните растения (пестициди). В почвата те претърпяват различни промени. От
тях се отделят отровни вещества, които са опасни за
почвените организми. Освен това отровните вещества
по хранителните вериги може да достигнат до човека.

Въпроси и задачи
7. На рисунката на с. 19 от учебника са представени следните обитатели на почвата:
попово прасе

скарабей (торен бръмбар)

стоножка

дъждовен червей

Поповото прасе и торните бръмбари имат крака за
ровене. Този тип крака са къси, широки, с дебели зъбчета и със силно развити мускули. Когато поповото прасе
рови, предните му крака се движат настрани и назад.

Работа с учебната тетрадка

Задачата Коя почва пропуска по-лесно водата? има
две части. Първата част изисква анализ на експериментални данни (опитите на Лили). От тях ученикът
трябва да направи извода, че колкото по-големи са
почвените частици, толкова по-лесно дадената почва
ще пропуска водата. Затова песъчливите почви са попропускливи от глинестите почви.
Във втората част учениците извършат самостоятелно опити. Важно е умението на експериментатора
да проведе опита така, че получените резултати да са
достоверни. В случая резултатите от опитите зависят
от бързината, с която се излива водата в саксията.
Ако това става много бавно (например за една минута), резултатът няма да е достоверен – времето,
след което водата започва да изтича от дъното, ще е
завишено. То ще се определя от времето, за което се
излива водата от чашата. Водата трябва да се излее
бързо (например за 2 – 3 секунди). Тогава измереното
време ще характеризира пропускливостта на почвата.
Обсъдете този въпрос с класа, преди да поставите
задачата за домашна работа.

Температура
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Измерва температура на вода, въздух и телесна
температура в градуси Целзий (°C).
● Разчита информация по таблици и графики.
Основни понятия: температура, термометър,
градус Целзий.
Увод. Темата има практическа насоченост. Тя е
разработена в два урока: урок за нови знания и урок
за упражнение. Учениците трябва да придобият
начални умения за: 1. измерване на температура –
отчитане на числената стойност на температурата
по скалата на термометър; 2. представяне на експериментални данни в таблица; 3. извличане на информация от графика.
Термометри. Важното ново понятие температура се въвежда, като се използва житейският опит
на учениците. Със своите сетива (с кожата си) човек
получава усещане за топло и студено. Температурата е
количествена мярка за степента на нагрятост на телата:
топлите тела имат по-висока температура от студените
тела. Връзката между температурата и топлинното
движение на градивните частици на веществото ще
се разглежда в по-горните класове. Акцентът в урока
е върху измерването на температура с термометър и
единицата за температура (градус Целзий).
Осигурете един или няколко термометъра. Подходящ е стаен термометър с по-големи размери, чиято
скала да се вижда от всички ученици. Използвайте
само спиртни термометри. Предупредете учениците
да не използват живачен термометър, когато до тях
няма възрастен.
Живакът е отровен! (Живакът се познава по
своя сив цвят и характерен метален блясък.)
При счупване на живачен термометър трябва
да се вземат мерки за безопасното събиране и изхвърляне на живака. Мястото, където е разпръснат живакът,
се поръсва обилно със сяра на прах. Живакът реагира
химически със сярата и се получава черен на цвят
живачен сулфид, който не е разтворим във вода и не е
отровен – затова може безопасно да се събере.
Въведете единицата за температура. Учениците
трябва да се научат правилно да записват температурата. Обърнете внимание, че след числената стойност
задължително трябва да се изписва единицата за температура. Пример: 20 °C – правилно; 20 – неправилно;
20° – също не е правилно, макар че се среща.
Обяснете как се работи със скалата на термометъра. Използвайте уменията на учениците да из-

мерват с линийка. Работете с термометри, на които
най-малкото деление на скалата е 1 °C. На този етап
не е необходимо да показвате как се отчитат части от
градуса (не са изучавани десетични дроби). Не въвеждайте и отрицателни температури (не са изучавани
отрицателни числа).
Принципът на действие на термометрите с
течност (спирт или живак) се основава на
явлението температурно разширение: при
нагряване течността се разширява и се издига по тръбичката на термометъра. Температурното разширение
обаче ще се изучава в пети клас. Затова в четвърти клас
е достатъчно обяснението, дадено в учебника.

Как да измерим температурата на вода?

Обърнете специално внимание, че термометърът
трябва да се постави в топлинен контакт с тялото или
веществото, чиято температура ще се измерва (вода,
въздух, човешко тяло) и да се изчака известно време,
за да може температурата на самия термометър да се
изравни с температурата на веществото (тялото). Ако
се избърза, измерването няма да е точно.
Нагряване и охлаждане. Учениците трябва
да разберат, че телата променят температурата си,
когато поглъщат или отдават топлина. Използвайте
примерите от учебника и други познати примери
от всекидневието. Нагряване означава поглъщане
на топлина от дадено тяло и повишаване на температурата му, а охлаждане – отдаване на топлина и
понижаване на температурата. Друг важен момент е,
че топлообменът винаги се извършва в една и съща
посока: от по-топлите към по-студените тела. Телата с
по-висока температура отдават топлина на заобикалящите ги тела с по-ниска температура и се охлаждат
(температурата им намалява). Когато околните тела
имат по-висока температура, те отдават топлина на
тялото и го нагряват. Например тенджерата с храна
се охлажда, когато я поставим в хладилника, и се нагрява, ако я сложим върху горещия котлон.

Работа с учебната тетрадка

В урока се въвежда важна мерна единица – градус Целзий. Това е добър повод да направите кратък
преговор на мерните единици, които учениците вече
са изучили. Освен това задачата Кои мерни единици
познаваш и можеш да използваш? дава възможност
децата да съобразят, изхождайки от житейския си
опит, в кой от изброените конкретни примери коя
от познатите им единици за дължина (милиметър,
сантиметър, метър и километър) е най-подходяща.
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Измерване на температура (Упражнение)
Увод. Урокът е за затвърдяване на знанията. Целта
е учениците да придобият практически умения за работа с термометър и да представят експерименталните
резултати в табличен и в графичен вид.
Съгласно учебната програма в четвърти клас на децата трябва да се предостави възможност да извличат
информация от модели, схеми, таблици и графики. В
учебника и в учебната тетрадка са използвани главно
стълбовидни графики (диаграми) и само веднъж точкова графика (диаграма). Ще подчертаем, че разчитането
и построяването на подобни диаграми не изискват
знания по математика за графично представяне на
функции. Не е необходимо да се използват математически понятия като координатни оси, координати на
точка и други.
Измерване на температурата на вода. Препоръчително е учениците самостоятелно или на групи
да извършат реални опити за измерване на температурата на водата. В допълнение те решават „сухата”
експериментална задача – по рисунките в учебника
отчитат температурата на водата и времето и нанасят
отчетените стойности в таблицата. Учениците трябва
самостоятелно да стигнат до извода, че показанията
на термометъра от последните две измервания са еднакви, защото температурата на водата се е изравнила
с температурата на околния въздух.
Измерване на температурата на въздуха. Покажете на децата как да разчитат стълбовидна графика.
Насочете вниманието към двете оси на графиката. От
тях разбираме каква информация съдържа графиката.
В случая върху хоризонталната ос е нанесено времето
(кога е измерена температурата). На тези данни съответства първият ред от таблицата. Върху вертикалната
ос е нанесена температурата. Всяко измерване на графиката е представено със стълбче. Мястото, на което
се намира дадено стълбче върху хоризонталната ос,
показва в колко часа е направено това измерване.
Височината на стълбчето показва стойността на измерената температура. По-високите температури се
представят с по-високи стълбчета. Например първото
стълбче от графиката е поставено върху 8 часа. Това е
времето на измерването. Височината на стълбчето съответства на 5 °C от вертикалната ос. Следователно в 8
часа сутринта е измерена температура на въздуха 5 °C.
Въпрос 4 В колко часа температурата на въздуха
е 20 °C? има два отговора: в 12 часа и в 16 часа.
Измерване на телесна температура.

Много домакинства продължават да използват
т.нар. максимален живачен термометър за измерване
на телесна температура. Нарича се максимален, защо-
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то живачният стълб остава в най-високата последна
точка на нагряване и не пада без тръскане. Именно
тръскането, ако се извършва от дете, крие риск от
счупване на термометъра. Затова е препоръчително
телесната температура да се измерва с цифров термометър. Тези термометри вече са широко достъпни
и може да се намерят във всяка аптека. Независимо
с какъв термометър се мери телесната температура,
това винаги трябва да става под контрола на учителя
или на друг възрастен.
Европейската комисия забрани през 2009 г.
използването на живачни медицински термометри. Те са заменени с цифрови термометри
или със стъклени екологични термометри с галистан.

Стъклен медицински термометър с галистан. Галистанът е сплав на
галия, индия и калая, която при нормални условия е течна, също както
е течен и живакът. За разлика от живака галистанът не е токсичен. На
външен вид термометрите с галистан изглеждат по същия начин, както
старите живачни термометри.

Работа с учебната тетрадка
Задачата Измерване на температурата на въздуха
развива практически умения за:
1. отчитане на температурата по скалата на термометър; 2. нанасяне на експериментални резултати
в таблица; 3. построяване на графика.
Децата трябва да разберат, че всяка точка от графиката показва каква е температурата на въздуха в
определен момент. За улеснение на учениците първите
две точки от графиката вече са поставени. Обърнете
внимание, че например във втората точка от графиката
се пресичат хоризонталната линия, съответстваща на
температура 16 °C, и вертикалната линия, отговаряща
на време 9 часа. Следователно от тази точка научаваме,
че в 9 часа температурата на въздуха е 16 °C.
Не трябва излишно да усложнявате задачите и да
изисквате от децата сами да подбират мащаба и да
построяват графика на бял лист хартия (или на милиметрова хартия). Това е по-сложна задача, която те ще
изпълняват в по-горните класове. Учениците трябва
единствено да поставят точките върху предварително
подготвената координатна мрежа в учебната тетрадка
и да ги свържат с линия. Резултатите от собствените
си измервания (ако има такива) учениците трябва да
нанесат върху същата мрежа в тетрадката, като за поголяма нагледност използват друг цвят.

Трите състояния на водата
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Разпознава трите състояния на водата: лед, вода
и водни пари.
● Описва въз основа на опити промените в състоянието на водата при нагряване и охлаждане (топене
– замръзване, изпарение – втечняване).
Основни понятия: лед, водни пари, замръзване,
топене, втечняване, изпарение, кипене.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Темата е разработена в два урока: урок за
нови знания и урок за упражнение. С нея започва изучаването на трите състояния на веществото – твърдо,
течно и газообразно. В четвърти клас се разглеждат
само състоянията на водата. Придобитите знания
ще се използват при изучаване на следващата тема –
кръговрат на водата в природата, както и на темите за
живите организми и тяхната среда. Обобщението, че
останалите вещества също може да се намират в три
състояния, ще бъде направено в пети клас.
Урокът се изгражда на експериментална основа
– демонстрационни опити в клас, описване и анализ
на наблюдения от всекидневието.
Лед, вода и водни пари. Припомнете накратко
изученото в трети клас за твърдите тела, течностите
и газовете. Във всекидневието най-често срещаме
водата като течност. Поставете проблемен въпрос:
Възможно ли е тази течност да се превърне в газ или в
твърдо вещество? Насочете вниманието на учениците
към илюстрациите в учебника. Въведете понятието
състояние – ледът е вода в твърдо състояние, водата
от крана е в течно състояние, а водните пари са газообразното състояние на водата. Учениците трябва да
разберат, че ледът, течната вода и водните пари са едно
и също вещество, което се нарича вода. Това вещество
има три различни състояния, в които може да се намира при определени условия. На илюстрацията до
заглавието на урока учениците да открият сами вода
в трите є състояния. Обяснете, че снегът е съставен от
малки парченца лед.
Замръзване и топене. Обсъдете описания в
учебника опит за замръзване на водата. Учениците
да споделят лични наблюдения (замръзване на реки
и езера, образуване на ледени висулки по стрехите на
къщите през зимата). Те самостоятелно да направят
извода, че за да превърнем водата в лед, трябва да я
поставим на студено място, т.е. да я охладим.
Демонстрирайте пред класа топене на леда. Доставете кубчета лед в термос. Някой от учениците да вземе

в ръката си кубче лед. Да опише какво усеща (ледът е
студен). Той бързо започва да се топи в топлата длан.
Класът прави извода, че ледът се топи при нагряване.
За да подкрепят този извод, учениците да опишат
лични наблюдения (топене на снега през пролетта и
други).
Съобщете, че топенето на леда и замръзването на
водата става при точно определена температура (0 °C).
Този факт ще бъде проверен опитно в следващия урок.
Изпарение и втечняване. Изпарението и втечняването на водата можете да демонстрирате в клас,
ако разполагате с електрическа кана. Поставете в
парата огледалце. Учениците да наблюдават как неговата повърхност се замъглява – покрива се със ситни
капчици вода.
Някой от учениците да поеме въздух и да издиша
върху огледалце или върху стъклото на прозореца.
Издишаният въздух е влажен. Част от водните пари,
които се съдържат в него, се втечняват при контакта с
повърхността на огледалото (стъклото).
Специално внимание обърнете на това, че при
изпарение водата не изчезва. Тя се превръща във водни пари, които са безцветен газ, подобен на въздуха.
(При бързо изпарение – например над кипяща вода,
парите изглеждат бели, защото част от тях веднага се
втечняват и се образуват много малки капчици вода.)
Обсъдете с учениците илюстрацията с момиченцето и прането. Тук може да добавите (като използвате
наблюденията на учениците от всекидневието) при
какви условия прането изсъхва по-бързо: 1. когато
е топло; 2. когато въздухът е сух (съдържа по-малко
водни пари); 3. когато духа вятър. При тези условия
водата се изпарява по-бързо.
Кипене. Всяко дете е наблюдавало в дома си кипене на вода. Според възможностите, с които разполагате, може да демонстрирате процеса кипене в клас или
да се позовете на личния опит на децата и на схемата в
учебника. Важно е да се разбере, че водата кипва при
достигане на определена температура (100 °C). Тази
температура остава постоянна по време на кипенето.
Температурата на кипене на водата зависи от
външното (атмосферно) налягане. Тя е 100 °C
при нормално атмосферно налягане (например
на морския бряг). Тъй като атмосферното налягане
намалява с височината, на местата с по-голяма надморска височина водата кипи при по-ниска температура.
Например в София температурата на кипене на водата
е около 98,5 °C. Това трябва да се има предвид от учителя, ако измерва опитно температурата на кипене.
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Кръговрат на водата
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва по схема кръговрата на водата в природата и основните видове валежи (дъжд, сняг, град).
Основни понятия: кръговрат на водата, облаци, валежи, дъжд, сняг, град.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема се изучава кръговратът на водата
в природата, като се използват знанията на учениците
за свойствата на водата, за нейните три състояния и за
преходите между тях.
Вали дъжд. Сърна пие вода (илюстрацията до
заглавието на урока). Използвайте тази природна
картина за въвеждане на класа в темата. Водата от
планинските поточета се влива в реките, а те се вливат
в морето. Морската вода е солена и не става за пиене.
Защо не свършва чистата вода? Защо не пресъхват
поточетата и реките?
Изпарение на водата. Работете със схемата от
учебника. Разделете водния цикъл на части. Отначало
разгледайте изпарението на водата. Най-много вода
се изпарява от океаните и от моретата. Обърнете внимание на учениците, че вода се изпарява и от всички
останали водоизточници, от почвата, от растенията
и животните. Важно е да се отбележи, че веществата,
които са били разтворени във водата, не се изпаряват. Затова при изпарението водата се пречиства.
Например, когато водата се изпарява от морето, солта
остава в морето. Водните пари не съдържат сол. Затова
водата в облаците е чиста. Водата в дъждовните капки
и в снежинките също е чиста. Обърнете внимание, че
ако въздухът е мръсен, вредните вещества, които се съдържат в него, може да замърсят облаците и валежите.
Втечняване на водните пари. Учениците трябва да разберат: 1. след като се издигнат във въздуха,
водните пари се охлаждат и се втечняват – образуват
се облаци; 2. облаците са съставени от малки капки
вода; 3. когато малките капки се сливат в по-големи,
те натежават и паднат на земята като дъжд.
Валежи. Нека децата опишат свои преживявания
по време на дъжд – как е започнал дъждът, колко
големи са били дъждовните капки, имало ли е вятър,
колко време е продължил дъждът, как са изглеждали
дъждовните облаци.
Дъждовните капки може да са с различна големина (с диаметър от половин милиметър до около седем
милиметра). Дъждът, съставен от много малки капки,
се нарича ръмеж. Дъждът може да е силен (проливен)
или слаб, продължителен или краткотраен.
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При обсъждането на видовете валежи трябва ясно
да се разграничат валежите от сняг и град. Общото
между тях е, че снежинките и ледените зърна са съставени от вода в твърдо състояние. Различията са:
1. във формата, размерите и масата на снежинките
и на ледените зърна; 2. ледените зърна са твърди и
здрави, а снежинките не са; 3. снежинките падат бавно, докато ледените зърна на градушката се движат
много по-бързо, затова са опасни; 4. сняг вали през
зимата, а град – през топлите месеци; 5. градушката за
разлика от снеговалежа почти винаги е придружена
с дъжд и гръмотевична буря.
Обърнете внимание на пораженията, които нанасят градушките на посевите, на зеленчуковите и на
овощните насаждения. За да се намалят тези поражения, има изградени полигони за борба с градушките.
Следи се за образуването и движението на градоносните облаци. Към тях от полигоните се изстрелват
специални ракети, които ги разбиват, и така се предотвратява опасността от опустошителна градушка.
Подчертайте значението на снежната покривка:
1. през зимата предпазва семената в почвата от измръзване; 2. след разтопяването на снега се осигурява
необходимата за растенията влага в почвата; 3. през
пролетта, когато се топи снегът, планинските потоци
и реки стават пълноводни и с тяхната вода се пълнят
язовирите. Водата от язовирите се използва за пиене
и за напояване.
В беседа с учениците обсъдете значението на
кръговрата на водата за живота на Земята. Например:
1. Валежите попълват запасите от чиста вода. 2. Валежите овлажняват почвата и осигуряват необходимата
влага за растенията.

Допълнителни дейности

1. Измерване на количеството на валежите. Преди
дъжд учениците да поставят на двора широк съд с
плоско дъно – например леген. След дъжда с линийка
да измерят колко милиметра е дълбока събралата се
в съда дъждовна вода. Коментирайте резултатите в
клас. Обяснете, че количеството на валежите може да
се измери в милиметри – това е дълбочината на слоя
вода, който се образува върху земната повърхност,
ако дъждовната вода не се разтича и не попива в почвата. Любопитно е да се отбележи, че в някои области
около Екватора общото количество на валежите за
една година надминава 10 000 мм (10 м).
2. Поставете домашна задача на учениците да
нарисуват снежинки с различна форма.
3. Учениците да проучат през кой месец в техния
район падат най-много валежи от: а) дъжд; б) сняг.

Замърсяване и пречистване на водите
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Изброява замърсители на водата и начините за
опазване на чистотата є.

Основни понятия: чиста вода, замърсители на
водата, пречиствателна станция.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Основна цел на урока е да възпитава у

децата разумно и отговорно отношение към водата,
която е незаменимо и безценно природно богатство.
Учениците трябва да осъзнаят колко важно е всеки
човек пестеливо да използва водата и да опазва
нейната чистота.
Коя вода е чиста? Започнете урока с беседа за
това как в своето всекидневие хората замърсяват
водите. Нека учениците да дадат примери как тяхното
семейство замърсява водите. Обяснете коя вода е
чиста. Подчертайте колко е важно да се пести водата.
Как децата могат да помогнат в пестенето на вода? (Да
затварят крана, докато си мият зъбите, да напомнят
на родителите си, че трябва да поправят течащото
казанче в тоалетната и да не използват питейна вода
за поливане.)
Природните води съдържат различни примеси:
разтворени във водата твърди вещества и газове,
неразтворими прашинки, невидими за човешкото око
малки организми (микроорганизми). Абсолютно чиста
вода, която не съдържа никакви примеси, не се среща в
природата. Дори в лабораторни условия е много трудно да се получи такава. Водата, която наричаме чиста,
също съдържа малки количества от примеси, но те не
са вредни и отровни за живите организми.
Водата за пиене се подлага на строг контрол.
Съдържанието на примеси в нея трябва да отговаря
на определени санитарни изисквания. В солените
води е разтворено голямо количество натриев хлорид (готварска сол) и други вещества. Сладките води
съдържат много по-малко разтворени вещества.
Солената вода от океаните и моретата не може да се
използва нито за пиене, нито за напояване. Голяма
част от сладките води са замърсени и трябва да се
пречистят, преди да се използват. В своята дейност
хората замърсяват повече вода, отколкото пречистват. Затова чистата вода не достига. Недостигът на
чиста вода в бъдеще вероятно ще се окаже един от
основните проблеми пред човечеството.
Кои са основните замърсители на водите? В
урока като основни замърсители на водите са посочени нефтът, промишлените и битовите отпадъци. В

учебната тетрадка (писмото на Валя на с. 20) този кръг
е разширен – разказано е как селското стопанство замърсява водите с препарати за борба с вредителите,
с изкуствени торове и с животински отпадъци. Друг
вид замърсяване, което не се разглежда в урока, е
топлинното замърсяване. Електроцентралите изхвърлят затоплена вода и така повишават температурата
на водата в природните водоеми. В топлата вода намалява съдържанието на кислород и това причинява
смъртта на много водни растения и животни.
Когато обсъждате замърсителите на водата, желателно е да дадете някои конкретни примери, свързани
с населеното място на учениците.
Подходящ пример за замърсяване на водите с
нефт е катастрофата с танкера „Ексон Валдес‟
край бреговете на Аляска (САЩ) през 1989
година. Пълният с нефт танкер се отклонява от курса
си, за да избегне айсберг, и се разбива в подводни скали. От него във водата се изливат 39 000 тона нефт.
Замърсяването обхваща крайбрежна ивица с дължина
около 2000 километра. Загиват над 250 000 морски
птици, 2800 морски видри и много други морски животни. Последиците от това замърсяване не са отстранени напълно дори и в наши дни.

Като допълнителна задача учениците да потърсят в интернет снимки
на морски обитатели, покрити с нефт след катастрофата с танкера „Ексон Валдес” (Exxon Valdez oil spill).

Как се пречистват замърсените води? В урока
е дадена опростена схема, която проследява някои
от основните етапи в пречистването на отпадъчните
води. Прецеждането и отстраняването на пясъка
и мазнините са механично пречистване на водата.
Следващият етап е биологично пречистване. Неговата основна цел е да се отстрани разтвореният във
водата органичен материал (хранителни и естествени
отпадъци) с помощта на микроорганизми. Биологичното пречистване е природен, естествен процес,
който се ускорява в пречиствателните станции чрез
концентрация на микроорганизмите в даден басейн.
Микроорганизмите образуват тиня (активна утайка).
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Движение на телата
Очаквани резултати
Ученикът трябва да:
● Разпознава видове движение на тела, срещани
във всекидневието – праволинейно, криволинейно,
въртене, трептене.
Основни понятия: праволинейно и криволинейно движение, въртене, трептене.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В този урок учениците се запознават с основните движения на телата. Те наблюдават различни
видове движения и описват някои техни общи характеристики. Това става на елементарно равнище, без да
се използват понятия от кинематиката на механичното движение като траектория, скорост и ускорение.
Движението и покоят са относителни. Например
пътниците са в покой спрямо влака, но се движат заедно с него спрямо земната повърхност. Относителният
характер на движението ще се изяснява в по-горните
класове. В четвърти клас се разглежда само движението на телата спрямо земната повърхност. Едно
тяло се движи, ако променя положението си спрямо
земната повърхност.
Използвайте рисунката до заглавието на урока за
въвеждане в темата. Кои тела на рисунката се движат
(автомобил, колоездач, бегач)? По какво разбираме,
че едно тяло се движи (променя положението си
спрямо земната повърхност)?
Праволинейно движение. При движението
си всяко тяло описва някаква линия. Понякога тази
линия може да се види – тебеширът оставя следа
върху черната дъска, гумите на велосипеда оставят
следи върху мокрия асфалт, самолетът оставя диря
във въздуха. В повечето случаи обаче линията е невидима – хвърлената топка описва линия, която ние не
виждаме. Когато тази линия е права, движението се
нарича праволинейно. Децата да дадат още примери
за праволинейно движение.
Криволинейно движение. Чрез примери разграничете праволинейното движение от криволинейното движение. Направете демонстрация с топка
за тенис (или топче за пинг-понг). Когато я пуснете,
топката пада по права линия. Ако я хвърлите хоризонтално, тя описва крива линия. След като отскочи
от пода, топката също се движи по крива линия.
Обърнете внимание на движението по окръжност.
Елементите на окръжността ще се учат малко по-късно по математика в четвърти клас. Затова начертайте
на дъската окръжност. Посочете нейния център. В
случая е достатъчно учениците да имат само нагледна
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представа за окръжността като геометрична фигура
(затворена крива линия) и да знаят къде е нейният
център. Не е необходимо да се въвежда понятието
радиус на окръжността.
Въртене. Демонстрирайте въртеливо движение – например на колело, на детска въртележка, на
вратата на класната стая, на прозореца, на пумпал.
Важно ново понятие е оста на въртене. Покажете
отначало реална метална ос – например ос на колело
или въртележка, оста, на която са закачени стрелките
на часовника. Обяснете, че в някои случаи оста на
въртене е мислена ос – демонстрирайте въртенето
на детски пумпал, на монета или на топка. Така ще
подготвите учениците за темите, в които се разглежда
въртенето на Земята.
Трептене. Опитите с махало са лесни за изпълнение. Окачете метално топче или гайка на конец с
дължина около 100 –150 см. Посочете равновесното
положение на махалото. Обърнете внимание, че в
това положение конецът е разположен вертикално.
Разлюлейте махалото. Обяснете какво означава махалото да извърши едно пълно трептение (използвайте
указанието към зад. 4 от урока). Учениците могат с
ръчните си часовници да измерят времето, за което
махалото извършва 10 трептения. Дайте и други
примери за трептения – когато вървим, ръцете ни се
движат напред-назад подобно на махало. Попитайте
какво движение извършва люлката в парка (трептене).
С помощта на речника обобщете кое движение е трептене. Обърнете специално внимание на наличието
на равновесно (средно) положение, около което се
извършва трептенето.

Работа с учебната тетрадка

Задачата Кое махало се люлее по-бързо? има две
цели: 1. Учениците да изказват предположения и да
ги потвърждават или опровергават, анализирайки
експериментални данни. 2. Да придобиват умения за
експериментална работа.
Задачата поставя ученика в проблемна ситуация.
Верни ли са предположенията, направени от Лили
и Гошо? За да потвърди или отхвърли тези предположения, той трябва да анализира данните от двете
таблици.
Забележка. Тъй като учениците не са изучавали
десетични дроби, не трябва да се изисква от тях да
пресмятат времето за едно трептение на махалото
(период на махалото). Достатъчно е да се измери с
ръчен часовник времето за 10 трептения (с точност
една секунда).

Звук и слух
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Посочва примери за трептящи тела, които издават звук.
● Илюстрира с примери вредното влияние на
шума и силните звукове върху здравето на човека.
Основни понятия: звук, източник на звук, сила
на звука, шум.

Насоки за провеждане на урока

Увод. Темата е разработена в два урока – урок за

нови знания и за упражнение. Всички храктеристики
на звука и неговото възприемане от човешкото ухо се
извличат като резултат от наблюдение и опити.
Източници на звук. Припомнете изученото във
втори клас за човешкото ухо и за звука. Учениците да
дадат примери за тела, които издават звук. Изпълнете
опита с ученическата линийка. Насочете вниманието
към движението, което извършва свободният край на
линийката. Учениците сами да стигнат до извода, че
това движение е трептене. Направeте опит с опъната
метална жица (струна) или с опънат ластик. Предизвикайте трептения, като ударите с пръст по средата на
струната (ластика). Класът да наблюдава трептенията.
Ако подберете подходящ ластик, ще получите нисък,
но добре доловим звук. При възможност използвайте
и камертон. Обобщете наблюденията и с участието
на класа направете извод, че източници на звук са
трептящите тела. Обърнете внимание, че трептенията
на източниците на звук невинаги са видими – използвайте примерите от урока. Момчето на илюстрацията
до заглавието на урока свири на туба – меден духов
музикален инструмент.
Как се разпространява звукът? Използвайте
аналогията с вълните по водна повърхност, за да
създадете нагледна представа за разпространението
на звука. За разлика от водните вълни звуковите трептения на въздуха или на водата не се виждат. Ние ги
възприемаме като звук, когато те достигнат до ушите ни.
С помощта на примерите в
учебника направете извода,
че звукът се разпространява
както във въздуха, така и в
течности, и в твърди тела.
изпомпване
на въздуха

Може да добавите, че звукът не се
разпространява в празно място.
Например, ако покрием будилник
със стъклен похлупак и изтеглим с
помпа въздуха под похлупака, няма
да чуваме звука от звънеца.

Слух. Звукът влиза в ухото и кара тъпанчето да
трепти (вж. схемата). Тъпанчето е опъната ципа. Неговите трептения се предават на вътрешната част на
ухото. Оттам се изпращат сигнали до мозъка и ние
чувате звука.
ухо

звук

тъпанче

Учениците да дадат още примери, че силата на звука
намалява, когато се отдалечаваме от източника на
звук.
Шум. Подчертайте вредното влияние на шума и
на силните звукове върху здравето на човека. Звукоизолаторите имат свойството да поглъщат звука.
Поглъщането на звука е голямо в порести материали, съдържащи въздушни пори с голям обем и
повърхност. В строителството като звукоизолатори
се използват дървесновлакнести плочи, специални
мазилки, минерална вата, корк и други.
Обобщете. За да имате добър слух, трябва да се
грижите за вашите уши:
● Ухото може да се запуши с ушна кал. Почиства
се от лекар.
● Много силен звук може да спука тъпанчето.
● Силният шум уврежда ухото и предизвиква
намаляване на слуха.

Работа с учебната тетрадка

Задачата Направи телефон е експериментална.
Опитът е лесен за изпълнение, забавен и много
ефектен. Въженцето трябва да е от здрав еластичен
материал (обикновен дебел конец, канап, копринено
въженце, рибарска корда, тънка стоманена жица).
Дължината му може да е различна – от 1 метър до
повече от 10 метра. По такъв телефон може да се
разговаря от съседни стаи, от близки апартаменти и
дори от съседни къщи. Важното е въженцето, което
свързва двете пластмасови чаши (кофички), винаги
да е добре опънато.
Някои деца лесно запомнят числа, а други – потрудно. Затова задачата Пречи ли шумът на ученето?
може да се изпълнява по различен начин: с 3-, 4- или
с 5-цифрени числа. Поставете я за домашна работа.
Коментирайте в клас резултатите.
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Светлина и зрение
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Проверява опитно праволинейното разпространение на светлината.
Основни понятия: светлина, зрение, сянка, отражение на светлината.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Урокът се разработва на експериментална
основа, като се използва всекидневният опит на учениците и техните наблюдения на околния свят. Темата
прави връзка с изученото за окото като зрителен (сетивен) орган на човека и предстоящите за изучаване
теми: Слънцето – източник на светлина и топлина,
Луната – естествен спътник на Земята, който отразява
слънчевата светлина; светлинната енергия – необходима на растенията, за да изграждат хранителни вещества.
Източници на светлина. Учениците да изброят
източници на светлина, които познават. Да ги разделят
на естествени (природни) източници и изкуствени (създадени от човека) източници.
За любознателните може да посочите и други
съвременни изкуствени източници на светлина: светодиоди и лазери. Учениците да изброят устройства в
своя дом, които използват светодиоди за индикация
(телевизор, монитор, компютър и много други).
Светлината се разпространява по права линия. От трети клас децата знаят, че някои вещества са

прозрачни, а други не пропускат светлината. Учениците да дадат самостоятелно примери за прозрачни
вещества (въздух, стъкло, чиста вода, диамант, някои
пластмаси). Да посочат примери и за непрозрачни
вещества (метали, дърво и други).
За любознателните може да разширите представата за светлината, като направите някои сравнения
със звука:
1. Светлината може да се разпространява в празно пространство (вакуум). По това тя се различава от
звука, който се разпространява само в материална
среда. Попитайте какво би станало, ако светлината
нямаше това свойство (слънчевата светлина нямаше
да достига до нас).
2. Светлината се разпространява много по-бързо от
звука. Затова при гръмотевична буря първо виждаме
блясъка на мълнията, а по-късно чуваме гръм.
Направете опитите от учебника (или други подобни
лазерен лъч
лазерена показалка
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опити), демонстриращи праволинейното разпространение на светлината. Праволинейното разпространение и отражението на светлината лесно се демонстрират с лазерна показалка.
Светлинни лъчи. Учебната програма за четвърти клас не предвижда въвеждането на понятието светлинен лъч. То обаче е познато на учениците в обичайния житейски смисъл (слънчеви лъчи и
др.). Светлинният лъч може да се разглежда като:
1. Лъч от геометрията (насочена права линия), с
който се онагледява разпространението на светлината –
светлинните лъчи показват посоката, в която се разпространява светлината и се пренася светлинната енергия.
2. Реален тесен сноп от светлина (например от лазерна показалка).
Сянка. Покажете с примери и демонстрационни
опити, че зад непрозрачните тела се образува сянка.
Свържете образуването на сянка с праволинейното
разпространение на светлината: светлината (светлинните лъчи) не може да се изкривява и да прониква в
пространството зад непрозрачните тела. Затова там е
тъмно (получава се сянка).
Слънцето осветява телата около нас и те хвърлят
сянка. Може да поставите задача учениците да наблюдават как се изменя дължината на сянката през деня.
Кога сянката на забита в земята пръчка е най-къса
– сутрин, по пладне или при залез-слънце? Децата
да измерят дължината на сянката на пръчката през
различни часове от деня.
Зрение. Актуализирайте знанията на учениците за
сетивата. Обяснете, че светлината е дразнител, който
кара окото да изпраща сигнали до мозъка.
За любознателните може да допълните, че светлината влиза в окото през зеницата. Това е отвор,
чиято широчина окото може да регулира. Когато е
много светло, зеницата се свива и така в окото попада
по-малко светлина. На тъмно зеницата се разширява.

Защо виждаме тела, които не са източници
на светлина? Явлението отражение на светлината

се разглежда на експериментална основа. Учениците
да дадат примери от всекидневието за отражение на
светлината: отражение от огледало, стъкло, водна
повърхност, гладка метална повърхност и други. Създайте проблемна ситуация: Телата около нас не са източници на видима светлина. Защо тогава ги виждаме
през деня? Защо не ги виждаме през нощта? Учениците
сами могат да стигнат до извода, че ние виждаме тези
тела, защото те отразяват слънчевата светлина или
светлината от друг източник (лампа). Обяснете, че
Луната също свети с отразена светлина.

Сили
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Илюстрира с примери как силите (мускулна
сила, земно притегляне, триене) влияят на движението или променят формата на телата.
Основни понятия: сила, земно притегляне, сила
на тежестта, триене.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Всяко дете има определена житейска
представа за силите. Затова започнете урока с примери – конкретни ситуации, в които използваме сили
(повдигане на товар, пренасяне на предмет, отваряне
на врата и т.н.). Не е необходимо да се дава дефиниция за сила. Когато теглим или бутаме едно тяло, ние
действаме на тялото със сила.
Силите в действие. Насочете вниманието на
учениците към резултатите от действието на силите.
Използвайте рисунките от урока. Децата трябва да
разберат, че силите променят движението на телата. Ще отбележим, че телата се движат и без да им
действат сили (това е т.нар. движение по инерция
– праволинейното равномерно движение). Затова
е важно да се подчертае, че силите предизвикват
именно промени в движението.
Другият резултат от действието на силите са промените във формата на телата (деформации). Направете връзка с изученото в трети клас за еластичните
свойства на телата – за да разтегнем пружина, да
огънем линийка или да смачкаме топче пластилин,
трябва да приложим сила.
Силите се разделят на две групи: 1. Сили, които
възникват при контакт между две тела: примерите от
урока (бутам, дърпам, удрям, натискам). 2. Сили, които
действат от разстояние. Такава е силата на земното
притегляне (гравитационната сила). Друг пример за
сили, действащи от разстояние, са силите, с които
магнитът привлича железни предмети.
Силите имат големина и посока. Обяснете
с примери как се представят нагледно силите със
стрелки (насочени отсечки). Стрелката сочи посоката
на силата, а дължината є носи информация за големината на силата. Начертайте на дъската две насочени
отсечки – например едната с дължина 10 см, а другата
с дължина 20 см (или 30 см). Съобщете, че с тези стрелки сте представили две сили. Учениците да определят
колко пъти едната сила е по-голяма от другата сила.
Земно притегляне (сила на тежестта). Между
всички тела във Вселената действат сили на взаимно
притегляне (гравитационни сили). Гравитацията е

универсално свойство на материята. За силата на
земното притегляне, т.е. за гравитационната сила,
с която Земята притегля едно тяло, има специален
термин – сила на тежестта. Обърнете внимание на
двата резултата от действието на силата на тежестта:
1. незакрепените тела падат надолу; 2. закрепените
тела тежат. В урока на качествено равнище чрез примера с ябълките се обяснява какво означава едно тяло
да тежи. Можете да дадете още примери. Например,
когато държите в ръката си камък, вие усещате неговата тежест – камъкът натиска ръката ви надолу.
Достатъчно е децата да разберат, че свойството на
телата да тежат, е свързано със земното притегляне.
По-детайлно този въпрос ще се разглежда в шести
клас. Земята привлича по-силно телата с по-голяма
маса. Затова те са по-тежки. Направете връзка с изученото в трети клас за масата на телата.
Силата на тежестта G e правопропорционална
на масата m на тялото: G = gm, където константата g характеризира земната гравитация
(нарича се земно ускорение). Земното ускорение g е
еднакво за всички тела. Силата на тежестта, с която ги
привлича Земята, обаче е различна: тя е по-голяма за
телата с по-голяма маса.
Сила на триене. Учениците да дадат още примери за действието на сили на триене. Обсъдете в кои
случаи триенето е полезно. Попитайте учениците
лесно ли се ходи върху лед. (Силите на триене между обувките и леда са много малки.) Отбележете, че
триенето между движещите се части на машините е
вредно, защото води до бързото им износване. Затова
се използват масла, които намаляват триенето.

Допълнителни въпроси и задачи

1. Защо се спускате с шейна по заснежена писта, а
не по асфалт или трева? 2. Защо скиорите намазват
ските си със специална вакса? 3. Представете си, че
изведнъж в дома ви изчезне триенето. Опишете какво
ще се случи.

Работа с учебната тетрадка
Чрез първите три задачи учениците упражняват и
затвърдяват знанията си за трите основни характеристики на силите: приложна точка, големина и посока. Тъй
като единицата за сила (нютон) не се изучава, сравнението на големините на силите става, като се сравняват
дължините на стрелките, с които те се представят.
Задачата Полезното триене е за четене с разбиране. Обърнете внимание, че когато ходим, силата
на триене е насочена по посока на движението (тя е
движещата сила).
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Енергия
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Изброява различни видове енергия: енергия
на движението, топлинна енергия, слънчева енергия,
енергия от горива и храни.
● Илюстрира с примери използването на енергията в бита, транспорта и от живите организми.
Основни понятия: енергия, енергия на движението, топлинна енергия, светлинна енергия, електрическа енергия, енергия на горива и храни.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Темата за енергията заема централно място
в учебното съдържание. Понятието енергия ще бъде
използвано по-нататък при изучаване на Слънцето и
на жизнените процеси при растенията, животните и
човека. Затова учителят трябва да подходи с особено
внимание към тази тема.
Терминологията е съобразена с възрастта на
учениците. За енергията на движещите се тела
се използва терминът енергия на движението
(научният термин е кинетична енергия). Енергията на
химическите връзки между атомите и молекулите на
веществата се нарича химична енергия. Някои химични реакции като горене и разграждане на хранителни
вещества са съпроводени с отделяне на химична енергия – част от химичната енергия се преобразува в топлинна енергия. В урока терминът химична енергия не
се въвежда, а говорим за енергия на горива и храни.
По-нататък в урока Храната – източник на енергия за
организмите учениците ще научат, че зелените растения превръщат слънчева енергия в енергия на хранителните вещества, които изграждат.
Какво е енергията? Във всекидневието децата
често чуват думите работа и енергия: Имам работа.
Върша някаква работа. Плащам сметката за електроенергия или за топлинна енергия. Между величините работа и енергия има пряка връзка. Използвайте
примерите от учебника, за да покажете различни случаи, когато се извършва работа. Работата се извършва
от сили. Например мускулната сила, с която работникът тегли въжето, извършва работа и повдига кофата.
Невинаги обаче може нагледно да се посочи силата,
която извършва работа. Затова в повечето случаи назоваваме тялото или устройството, което поражда тази
сила: работникът извършва работа; навитата пружина
извършва работа; батерията извършва работа.
Направете обобщението, че енергията е способност за извършване на работа. Работа могат да извършват само тела (устройства), които имат енергия.

18

Видове енергия. Въведете с помощта на примери посочените в урока видове енергия. Ученикът
трябва да разбере, че всяко тяло, което се движи,
притежава енергия на движението.
Енергията се превръща от един вид в друг
вид и се предава от едно тяло на друго тяло.
Може да добавите, че тя не се създава и не се
унищожава. Самият закон за запазване на енергията
(един от основните природни закони) ще се изучава
по-късно.
Превръщане на енергията. Учениците да
изпълнят опита с триенето на дланите на ръцете.
Обяснете защо дланите се нагряват: силите на триене
извършват работа и превръщат част от енергията
на движение на ръцете в топлинна енергия. Може
да споменете, че първобитните хора са успявали да
запалят огън чрез триене. Когато давате примери
за превръщане на електрическа енергия в енергия
на движение, добавете, че вентилаторът и миксерът
имат електромотори. Електромоторът е машина (устройство), която превръща електрическата енергия
в енергия на движението.

Как се произвежда електрическа енергия?

В урока се отделя специално внимание на електроенергията, тъй като това е най-широко използваният
от съвременния човек вид енергия. Изложението
е изчистено от всякакви технически детайли и се
акцентира само върху превръщането на енергията.
Ученикът трябва да разбере предназначението на
генератора. В случая е важно да се подчертае, че
генераторът е устройство, което превръща енергията на движение в електрическа енергия. Ако преди
това сте споменали за електромотора, отбележете, че
действието на генератора е противоположно на това
на електромотора.

Въпроси и задачи
5. Устройствата, преобразуващи слънчева енергия в електрическа, се наричат слънчеви батерии,
слънчеви панели или фотоволтаици. Те нямат движещи се елементи и не отделят никакви вещества. Затова
са най-екологично чистите източници на енергия.
6. Когато става дума за едно отделно тяло или за
две еднакви тела, между величините топлинна енергия и температура има пряка връзка: колкото по-висока е температурата на едно тяло, толкова по-голяма
е неговата топлинна енергия. Топлинната енергия и
температурата обаче са две различни величини. Освен от температурата топлинната (вътрешна) енергия
зависи от масата на тялото и от неговия строеж.

Енергия и околна среда
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Свързва добиването на енергия чрез изгарянето
на природни горива със замърсяването на околната
среда.

Основни понятия: природни източници на енергия, горене, кислород, въглероден диоксид, замърсители
на въздуха.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Използването на енергийните източници е
един от основните фактори, водещи до замърсяване
на средата. Въпросите, свързвани с опазването на
околната среда, заемат важно място в обучението
на децата в началното училище. Учениците трябва
постепенно да се запознават с екологичните проблеми от глобален и от локален характер, стоящи пред
съвременното общество. Така у тях се формират екологична култура и стремеж към практическо опазване
на околната среда.
Природни източници на енергия. Използвайте схемата на с. 48 от учебника. На нея природните
източници на енергия са разделени на две групи:
1. замърсяващи средата; 2. незамърсяващи средата.
Рисунката до заглавието на урока илюстрира един от
начините за използване на слънчевата енергия – тя се
превръща в топлинна енергия, като нагрява водата в
бойлера. Другият начин е чрез превръщането на слънчевата енергия в електрическа енергия с помощта на
слънчеви батерии. Такива батерии (слънчеви панели)
са монтирани на покрива на къщата от схемата.
В следващия обобщителен урок на с. 50 е направено групиране на източниците на енергия по друг
признак: възобновими и невъзобновими източници.
Повечето възобновяеми източници на енергия не замърсяват околната среда или я замърсяват по-малко
от изкопаемите горива.
Горене. Припомнете опита със запалената свещ
от трети клас. Учениците знаят, че без приток на свеж
въздух свещта угасва. Разширете тези знания, като
обясните, че за горенето е необходим кислород.
Свещта угасва, когато намалее кислородът от въздуха
под стъкления буркан. (За пълнота ще отбележим,
че свещта угасва още преди да се изчерпи напълно
всичкият кислород.)
Запишете на дъската схемата, която представя
процеса горене. Наблегнете на двата принципно
важни момента:
1. За горенето е необходим кислород, а при изгарянето на горивото се отделя въглероден диоксид.

2. При горенето се отделя енергия. Това е енергията на горивото. Тя се превръща в топлинна енергия
и в светлинна (лъчиста) енергия.
Въглеродният диоксид е основният замърсител
на въздуха, защото той се отделя в голямо количество
при изгарянето на всички видове горива. В урока само
е отбелязано, че увеличеното съдържание на въглероден диоксид във въздуха води до постепенното
затопляне на времето. Това е т.нар. парников ефект,
който на елементарно равнище може да се обясни по
следния начин: През деня слънчевите лъчи нагряват
земната повърхност. През нощта тя се охлажда, като
излъчва топлина в космическото пространство. Подобно на някакво одеяло въглеродният диоксид от
въздуха задържа част от тази топлина и я връща към
земната повърхност. Така въглеродният диоксид забавя охлаждането на земната повърхност. Натрупването
на въглероден диоксид във въздуха води до засилване на парниковия ефект и постепенно затопляне на
времето (климата). Ако не се вземат мерки, затоплянето може да доведе до разтопяване на полярните
ледове и до покачване на равнището на океаните. То
може да причини и други неблагоприятни за човека
изменения в климата.
Едновременно с това трябва да подчертаете, че в
малки количества въглеродният диоксид от въздуха
е жизненоважен за храненето на растенията. (Този
въпрос се разглежда по-нататък в учебника.)
Как да опазим въздуха чист? Учениците сами да
направят предложения как да се опази чистотата на
въздуха. Някои от момчетата на тази възраст вече проявяват голям интерес към автомобилите. Попитайте
как в съвременните автомобили се решава проблемът
с вредните вещества от изгорелите газове. Може да
поставите този въпрос за самостоятелно проучване:
Какво е бъдещето на автомобилите? Ще станат ли
всички автомобили електрически?

Работа с учебната тетрадка

Задачата Възобновяема енергия е за четене с
разбиране. Чрез нея се разширяват знанията на
учениците за възобновяемите източници на енергия
(морски вълни, топлинна енергия от земните недра,
биогорива). Учениците могат сами да допълнят списъка на биогоривата (дърва за огрев, пелети и др.), като
използват общия критерий: всички горива, получени
от растения (дървета, храсти, тревисти растения, водорасли) или от животински остатъци, са биогориво.
Ще отбележим, че биогоривата се смятат за екологични горива, защото замърсяват по-малко въздуха
с въглероден диоксид и вредни газове.
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Движението на Земята
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва формата на Земята и нейното движение
(въртене около оста є и обикаляне около Слънцето).
● Свързва смяната на деня и нощта с въртенето
на Земята около нейната ос.
Основни понятия: земна ос, Северен полюс,
Южен полюс, денонощие, година.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Звездите, планетите и Космосът като цяло

вълнуват детското въображение и събуждат едно
естествено за тази възраст любопитство. Това обстоятелство трябва да се използва от учителя, за да направи
уроците от раздела Планетата Земя по-увлекателни
и по-интересни за децата.
Земята е огромно кълбо, което се върти около
своята ос. На това движение се дължи смяната на
деня и нощта. Тези твърдения обаче не могат да се
обосноват единствено въз основа на всекидневния
опит на ученика. Непосредственото наблюдение поскоро води до извода, че Земята е плоска, а Слънцето
се движи около нея. Затова е необходимо при преподаването на урока учителят да използва модели и
демонстрационни опити: глобус или топка като модел
на Земята и запалена лампа като модел на Слънцето.
Убедително доказателство за кълбовидната форма на
Земята са снимките, направени от Космоса.
Каква е формата на Земята? Създайте проблемна ситуация: Намирате се в полето. Пред вас е равната
като тепсия земна повърхност. Каква е формата на
Земята? Наистина ли тя е плоска? Учениците да направят предположения. Могат да гласуват за двете
алтернативи – плоска или кълбовидна Земя. Така ще
получите информация и за предварителните знания
на децата по темата.
Обобщете дискусията с извода, че Земята е кълбо.
Учениците да разгледат снимката на Земята от учебника. Да посочат на нея сушата, водата и облаците.
Земята обикаля около Слънцето. Използвайте
схема или модел, за да покажете движението на Земята около Слънцето. Въведете понятието орбита.
Орбитата на Земята с добро приближение може да
се приеме за окръжност.
Съгласно първия закон на Кеплер орбитите на
планетите са елипси, в един от фокусите на
които се намира Слънцето. Орбитите на Земята и на повечето други планети са слабо сплеснати
елипси. Затова с приближение се приема, че те са окръжности, а Слънцето се намира в техния общ център.
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Земята се върти около своята ос. Демонстрирайте въртенето на Земята с глобус. Ако не разполагате с такъв, използвайте топка. Въведете понятията
земна ос, Северен полюс и Южен полюс. Посочете ги
на глобуса или направете чертеж на дъската. Не е
необходимо да се въвеждат понятията Екватор и
полукълба. (Те ще се изучават в пети клас.) Посочете
мястото на България.
Направете опита от учебника с глобуса и запалената лампа и демонстрирайте смяната на деня и
нощта. По възможност леко затъмнете класната стая
или използвайте параван.
Видимото движение на Слънцето. С помощта
на схемата в учебника проследете видимото движение на Слънцето. Учениците трябва да се научат да
определят четирите посоки на света по положението
на Слънцето на пладне (12 часа по зимното време и
13 часа по лятното време).
Специално подчертайте, че в действителност
Слънцето е неподвижно. Върти се Земята. (Това твърдение има относителен характер. Както е известно,
Слънцето заедно с цялата Слънчева система се върти
около центъра на Галактиката.) Използвайте примера
с влака. Когато влакът бавно тръгва от гарата и пътникът наблюдава външните предмети, у него се създава
впечатление, че гарата е започнала да се движи, а той
продължава да е неподвижен.
В края на урока обобщете най-важното:
1. Земята е огромно кълбо.
2. Земята се върти непрекъснато около своята ос.
Тя прави едно завъртане за 24 часа (едно денонощие).
3. Смяната на деня и нощта се дължи на въртенето
на Земята около своята ос.
4. Видимото движение на Слънцето също се дължи
на въртенето на Земята.
Работа с учебната тетрадка

Задачата Къде е горе, а къде – долу? разширява
и задълбочава знанията на учениците. Тя свързва
изученото по-рано за земното притегляне с новите
знания за формата на Земята. Силата на тежестта
е насочена към центъра на Земята. Затова отвесът
сочи надолу, т.е. към центъра на Земята. Тук можете
да дискутирате и въпроса: Защо хората, които са от
другата страна на Земята, не падат? (Това, което за
нас е „горе“, за тях е „долу“ и обратно.) Учениците да
изработят модел на земното кълбо от пластилин и
с помощта на клечки за зъби да закрепят фигурки
от пластилин в различни точки от кълбото. Така те
ще получат нагледна представа как са разположени
хората и телата в различните части на Земята.

Слънцето и Луната
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва Слънцето като звезда (източник на
светлинна енергия) и Луната като естествен спътник
на Земята.
Основни понятия: звезда, естествен спътник.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Темата може да се разработи по различни
начини, като учителят използва любознателността на
учениците и богатото разнообразие от източници на
информация за Слънцето, звездите и Луната. Те могат
да проведат самостоятелно проучване, да разработят
презентации.
Слънцето е нашата звезда. Вниманието да се
насочи към:
1. Слънцето – източник на светлинна енергия, без
която животът на Земята е невъзможен.
2. Слънцето е звезда, подобна на хилядите звезди,
които виждаме върху нощното небе. Но това е нашата
звезда. Всички други звезди са много по-далече от
Слънцето.
По ваша преценка може да дадете допълнителна
информация за някои характерни звезди (Проксима
– най-близката до нас звезда след Слънцето, Сириус
– най-ярката звезда на небосклона, и други).
Можете да използвате следното сравнение:
Ако представим Слънцето като светеща лампа,
а Земята като малко топче, разположено на 1 метър
от лампата, най-близката друга звезда (Проксима) ще
бъде на разстояние 270 километра.
Луната е естествен спътник на Земята. Луната
е най-близкото до Земята голямо небесно тяло. Учениците трябва да научат, че тя е естествен спътник на
Земята: обикаля по орбита около Земята.
Ако наблюдаваме Луната от „неподвижните
звезди“, ще установим, че тя прави една обиколка около Земята за 27,3 денонощия. Това е
т.нар. сидеричен (звезден) месец. За наблюдател от
Земята обаче времето между две последователни пълнолуния (или новолуния) е 29,5 денонощия. Този интервал от време се нарича синодичен месец. Разликата
в продължителността на двата вида лунни месеци се
дължи на движението на Земята около Слънцето. Без
да засягате тази особеност, може да споменете, че
Луната прави една обиколка около Земята приблизително за един месец.
За разлика от Слънцето Луната не излъчва собствена светлина. Тя отразява слънчевата светлина. Ние
виждаме само нейната осветена от Слънцето страна,

както през нощта виждаме само предметите, които са
осветени от лампа или от фаровете на автомобил.
По ваша преценка може да дадете някои допълнителни сведения за Луната. Средното разстояние между Земята и Луната е 384 000 km. To e около 390 пъти
по-малко от разстоянието между Земята и Слънцето.
За разлика от Земята Луната няма въздушна обвивка.
Затова температурата на нейната повърхност силно
се променя. През продължаващия почти 15 земни
денонощия лунен ден температурата достига 120 °C.
През лунната нощ тя спада до минус 160 °C.
За любознателните може да добавите, че Луната
подобно на Земята също се върти около своята ос.
Интересното е, че времето за едно завъртане около
оста е равно на времето, за което Луната прави една
обиколка по орбитата си около Земята. Затова към Земята винаги е обърната една
и съща половина на Луната
и само тя може да се наблюдава. Наричат тази половина
близката страна на Луната.
Другата половина, наречена
далечната страна или обратната страна на Луната,
остава винаги скрита за земния наблюдател.
Ще отбележим, че обратната страна на Луната не
е тъмна – Слънцето осветява по един и същ начин
цялата Луна (сменят се ден и нощ).

Въпроси и задачи

6. Учениците може сами да пресметнат времето,
за което светлината пристига от Слънцето до Земята,
като използват следните данни:
разстояние до Слънцето = 149 700 000 км;
за една секунда светлината изминава 300 000 км.
Решение: Светлината пътува до Земята
149 700 000 : 300 000 = 499 сек = 8 мин и 19 сек.

Работа с учебната тетрадка

Задачата Писмо от Земята е подходяща за домашна работа. Може да зададете и други нейни варианти.
Например учениците да напишат писмо от името на
космически пътешественик, който описва своята родна земя, обикаляща около далечна звезда.
Задачата Защо виждаме Луната с различна форма?
се изпълнява лесно в домашни условия. Препоръчително е тя да се направи самостоятелно от всеки
ученик. Така той непосредствено ще наблюдава как
се променя формата на осветената от лампата част
на топката. Може да се използват различни топки – за
тенис на корт, тенис на маса, малка гумена топка и др.
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Слънчевата система
Очаквани резултати
Ученикът трябва да:
● Изброява планетите от Слънчевата система.
Основни понятия: планети, Слънчева система.

Насоки за провеждане на урока
Увод. При изучаването на Слънчевата система в
четвърти клас вниманието се насочва само към найголемите небесни тела – планетите, които обикалят по
орбити около Слънцето. По-малките космически тела
– спътници на планети, астероиден пояс и комети, ще
се изучават в пети и в седми клас.
Вътрешни и външни планети. В урока планетите са разделени на две групи: 1. четири вътрешни
планети; 2. четири външни планети. Вътрешните планети (Меркурий, Венера, Земя и Марс) формират т.нар.
земна група планети. Външните планети Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун са известни като планети гиганти.
В зависимост от интереса на учениците учителят
може да се ограничи с информацията за Слънчевата
система, включена в учебника, или да даде и допълнителни данни за някои от планетите. Може да разделите класа на 7 групи и всяка група да получи домашна
задача да научи нещо повече за определена планета,
като сравни нейни характеристики с тези на Земята.
Използвайте схемата на Слънчевата система от
урока (или от таблото). На схемата в урока не е спазен
мащабът на разстоянията между планетите и Слънцето. В случая е важна последователността, в която
са подредени планетите. Относителните размери
на двете групи планети са представени правилно
на схемите на с. 58 и с. 59. Поради голямата разлика
в размерите на планетите гиганти и планетите от
земната група обаче за двете групи са използвани
различни мащаби. Затова не можете да сравнявате
планета от едната схема (на с. 58) с планета от другата
схема (на с. 59). Например на двете схеми Меркурий
и Нептун изглеждат приблизително еднакво големи,
докато в действителност Нептун е много по-голям от
Меркурий.
За разнообразяване на урока може да отбележите,
че планетите носят имената на богове от древноримската и древногръцката митология:
Меркурий – древноримски бог на търговията и
бързоног вестител на боговете. Планетата вероятно
е получила това име, защото видимото є движение
по небето е много бързо. Тя също така най-бързо
обикаля Слънцето (само за 88 дни).
Венера – древноримска богиня на любовта и
красотата. Планетата наистина е красива гледка на
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утринното или на вечерното небе. Само Слънцето и
Луната са по-ярки от нея.
Марс – древноримски бог на войната. Планетата
е наречена така заради червения си цвят.
Юпитер – в древноримската митология баща на
боговете и хората (на гръцки Зевс). Името на най-важния бог подхожда на най-голямата планета.
Сатурн – древноримски бог на земеделието и
плодородието.
Уран – древногръцки бог на небето.
Нептун – древноримски бог на морето. Синият
цвят на тази планета показва, че името е избрано
правилно.
Плутон (планета джудже) – древноримски бог на
подземното царство и на сенките на умрелите. Вероятно небесното тяло е получило това име, защото е
много отдалечено от Слънцето и около него е вечен
мрак.
До 2006 г. семейството на планетите включваше и Плутон, който се смяташе за деветата,
най-отдалечена от Слънцето планета. Според
новата класификация на небесните тела планетите
трябва да отговарят на три условия:
1. Да обикалят по орбити около Слънцето.
2. Да имат достатъчно голяма маса, така че под
действие на собствената си гравитация да са придобили кълбовидна форма.
3. Да са изчистили пространството около своите
орбити от всякакви други малки тела.
Плутон не отговаря на третото условие. Неговата
орбита минава през пространство, населено с множество космически тела. Затова Плутон беше преместен
в групата на планетите джуджета. Засега (към 2019 г.)
в нея има само пет члена: Плутон, Церера, Ерида,
Макемаке и Хаумея. Церера се намира между Марс
и Юпитер. Останалите планети джуджета са по-далече от Нептун. За статута на планети джуджета в момента претендират още шест далечни небесни тела
(транснептунови обекти) с диаметър над 900 км.
Работа с учебната тетрадка
Задачата Пасажите на Венера е за четене с разбиране. Текстът обяснява накратко едно интересно
астрономическо явление. Ученикът трябва да разбере
същността на явлението и условията, при които то се
наблюдава. След това трябва да приложи наученото
за решаване на конкретни задачи. Накрая наученото
се прилага в нова ситуация (трансфер на знания и
умения): Пасажи на кои планети е възможно да наблюдаваме, ако се намираме на Марс?

Жизнени процеси (Обобщение на изученото в трети клас)
Увод. С този уводен урок започва обобщената тема
Жизнени процеси. Прави се преговор и обобщение на
изученото в трети клас за жизнените процеси хранене,
движение, растеж и размножаване при растенията и
животните. Припомня се как диша човекът, кои са дихателните му органи и се обобщава, че всички растения и
животни също дишат. Обръща се специално внимание
на това, че за жизнените процеси е необходима енергия. Така, от една страна, се прави връзка с предишните
теми за енергията, а от друга страна, като се систематизират и се разширяват придобитите в трети клас
знания, учениците се подготвят за по-задълбоченото
изучаване на жизнените процеси в следващите уроци.
Илюстрацията до заглавието на урока напомня на
децата за известната приказка Славеят на Х. К. Андерсен. Истинският славей бил несправедливо изгонен
от двореца на китайския император и неговото място
заел изкуственият славей. Когато императорът се
разболял тежко, той отчаяно помолил златната птичка да му попее. Изкуственият славей обаче мълчал,
защото нямало кой да навие пружината му, а иначе
той не можел да пее. Тогава долетял живият славей, с
песента си ободрил императора и прогонил Смъртта.
„Благодаря ти, чудесна птичко! – казал императорът. – Ти трябва да останеш с мене завинаги. Ще
пееш само когато поискаш, а изкуствения славей аз
ще разбия на парчета.
– Недей! – казал славеят. – Той направи всичко,
което можа. Нека да остане при тебе. Аз не мога
да живея в двореца, позволи ми само да прелитам,
когато поискам. Пойната птичка лети навсякъде, тя
навестява и бедния рибар, и селянина, и всички други
хора, които живеят далече от твоя дворец.“
Може да използвате тази приказка за въвеждане
в темата. По какво се различават живите организми
от неживите тела?
Хранене. Обърнете специално внимание, че организмите се нуждаят от енергия. Те я получават от
храната. Припомнете разликата в храненето на животните и на растенията. Учениците да дадат примери за
растителноядни животни и за хищници. Чрез беседа
припомнете кои животни са всеядни и от какво се
нуждаят растенията, за да изграждат сами хранителни
вещества (вода, въздух и слънчева светлина).
Дишане. След като припомните къде се намират
и за какво служат белите дробове на човека, направете обобщението, че всички животни и растения
дишат. Не е необходимо по-детайлно да се обсъжда газовата обмяна при дишането. На дишането е
посветен отделен урок. Важно е обаче още тук да се

спомене, че организмите използват приетия въздух,
за да освободят необходимата им енергия от храната.
Движение. За движението като жизнен процес не
е предвиден отделен урок в четвърти клас. Различни
начини на движение на животните и техни приспособления за движение ще се обсъждат в темите,
посветени на разнообразието в животинския свят.
С активното участие на учениците дайте примери за
някои от основните видове движение на животните.
Подчертайте, че за движението на организмите е
необходима енергия.
Някои любопитни данни за гепарда: Гепардът е
най-бързото четириного животно в света. Лапите му
са като шпайкове – ноктите никога не се прибират,
а възглавничките на ходилата имат „грайфери“ за
по-здраво сцепление. Тази котка се втурва напред
невероятно бързо – от покой достига скорост 90 км/ч
за 4 секунди, което е по силите само на най-мощните
спортни автомобили. Максималната му измерена скорост е 113 км/ч. Прешлените действат като пружини
и го изтласкват напред при подскоците. С дългата
си около 75 см опашка той запазва равновесие при
вземането на остри завои с висока скорост. Сърцето
на гепарда обаче е малко. Затова той не е много издръжлив. Може само за кратко време да поддържа
такава изумителна скорост.
Растеж. Трябва да се подчертае, че за растежа са
необходими вещества и енергия, които организмите
получават от храната.
Размножаване. Някои любопитни факти за продължителността на живота на някои организми:
● Най-старото дърво в света с точно определена
възраст е дълговечен бор (САЩ), което е на 5068 години.
● Най-старото дърво у нас е от вида летен дъб.
Възрастта му се изчислява на около 1650 години. Наричат го Гранитски дъб, защото се намира в с. Гранит
(Старозагорско). Обиколката на стъблото му е 7,45 м.
● За най-старото гръбначно животно в света се
смята една гренландска акула на възраст около 500
години.
● Според книгата на рекордите Гинес най-дълго
живелият човек на планетата е французойката Жан
Калман, която е родена през 1875 г. и умира през
1997 г. на възраст 122 години и 164 дни.

Работа с учебната тетрадка

В зад. 3 учениците трябва да разграничат това,
което е характерно за всички организми (жизнените
процеси), от характеристики, отнасящи се само за
определени групи от организми (снасят яйца, раждат
малките си, летят, плуват).
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Храната – източник на енергия за организмите
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва по схема изграждането на хранителни
вещества от растенията.
● Обяснява значението на растенията за обогатяването на въздуха с кислород и пречистването му от
въглероден диоксид.
● Обяснява откъде организмите получават енергия и за какво я използват.
Основни понятия: хранене, хлорофил, хранителни вещества, енергия.

Насоки за провеждане на урока
Увод. При преподаването на урока учителят трябва да акцентира върху два особено важни момента:
1. Енергийния аспект на процеса. Природата
толкова рационално и ефективно е решила проб
лема за улавянето на слънчевата енергия, нейното
преобразуване и запасяване в удобна за използване
от живите организми форма, че човекът все още не е
успял да възпроизведе основните етапи на този процес
в изкуствени системи. Хората изразходват все повече
енергия. Но дори днес за една година цялото човечество използва по-малко енергия от онази, която за
същото време растенията на нашата планета натрупват
в произведените от тях хранителни вещества.
2. Растенията обогатяват въздуха с кислород.
Преди два милиарда години в земната атмосфера
практически не е имало кислород. Благодарение на
растенията сега кислородът е около 1/5 от целия обем
на въздуха. Едновременно с това растенията очистват
въздуха от въглероден диоксид – при изграждането
на хранителни вещества те използват около 240
милиарда тона въглероден диоксид за една година.
Как растенията изграждат хранителни вещества?
Използвайте илюстрацията до заглавието на урока
за въвеждане в темата. Овцете и кравите се хранят с
растения. А как самите растения произвеждат храна?
Насочете вниманието към листата на растенията. Покажете на класа свежо листо и сухо листо. Обяснете
защо живите листа имат зелен цвят. Въведете новото
понятие хлорофил и подчертайте значението на хлорофила при изграждането на хранителни вещества.
Използвайте схемите от урока, за да обясните как
в листата става изграждането на хранителни вещес
тва. Важно е учениците да разграничават изходните
вещества (въглероден диоксид и вода) от получените
нови вещества (хранителни вещества и кислород).
Листата на сухоземните растения имат покритие,
което ги предпазва от изсушаване. Въглеродният
диоксид и кислородът не могат да преминат през това

24

защитно покритие, затова в долната страна на листата
има специални малки отвори, наречени устица. (На
един квадратен милиметър от листа се наброяват над
300 устица.) През устицата става обмяната на газове
между растението и околната среда. Ще отбележим,
че докато се извършва газовата обмяна, през отворените устица растенията губят голямо количество вода.
Енергия за живота. Специално подчертайте значението на слънчевата светлина. Направете връзка с
изученото за енергията. Например слънчевите батерии преобразуват слънчевата (светлинна) енергия в
електрическа енергия. С помощта на хлорофила растенията преобразуват слънчевата енергия в друг вид
енергия, която се съдържа в хранителните вещества.
Използвайте шегата с момчето, боядисано със зелена
боя, за да отбележите, че производството на храна
от растенията е сложен процес, чиито тайни не са
напълно разгадани от човека. Хората все още не умеят толкова добре да използват слънчевата енергия,
както го правят растенията вече милиарди години.

Растенията – белите дробове на планетата
Земя. Учениците да обсъдят плаката на с. 69. На него

гората е с формата на бели дробове. Част от дърветата
са отсечени, а пъновете показват, че този бял дроб е
болен и не може пълноценно да изпълнява своята
функция (да снабдява организма с кислород).

Работа с учебната тетрадка

В екологията предаването на енергията между
различните хранителни нива в една екосистема се
представя графично чрез т.нар. пирамида на енергията (вж. схемата). При това предаване само около
10% от енергията се използват за изграждане на
нова биомаса, а останалата енергия се губи (отделя
се например като топлина при жизнените процеси).
Затова, ако приемем енергията, която получават от
Слънцето растенията за 100 единици, само 10 от
тях достигат до следващото ниво (растителноядни
животни), а до третото ниво (хищници) достига 1
единица енергия. В задачата Колко енергия използват
организмите? е използван друг подход за графично
представяне на предаването на енергията, който
е по-лесен за изпълнение и дава достатъчно точна
нагледна представа за съотношението на енергиите
в тези три нива.

месоядни животни (хищници)
растителноядни животни
растения

1
10
100

Дишане на животните и на растенията
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Дава примери за животни, които дишат с бели
дробове или с хриле.
● Обяснява откъде организмите получават енергия и за какво я използват.
Основни понятия: дишане, бели дробове, хриле.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Почти всички организми използват кислород
при дишането. Само някои микроорганизми имат
анаеробно дишане (без кислород). При животните
пренасянето на кислорода от вдишания въздух в
кръвта и преминаването на въглеродния диоксид
от кръвта навън се нарича външно дишане (външна
газова обмяна). Навлизането на кислород от кръвта в
телесните клетки и отдаването на въглероден диоксид
от клетките в кръвта се нарича вътрешно дишане
(вътрешна газова обмяна). В клетките с участието
на кислорода протича процес на разграждане на
хранителните вещества (например на глюкозата),
при който се получават вода и въглероден диоксид
и се отделя енергия. Този процес се нарича тъканно
(клетъчно) дишане. В урока на елементарно равнище
са разгледaни както транспортните процеси на
газова обмяна, така и процесът на разграждане на
хранителните вещества и отделяне на енергия. Това
е направено, без да се уточнява, че разграждането на
хранителните вещества става в клетките. Понятието
клетка ще бъде въведено в пети клас. Там жизненият
процес дишане ще се изучава по-подробно.
Защо трябва да дишаме? Насочете вниманието
на децата към тяхното собствено дишане. При едно
обикновено вдишване в белите дробове на възрастен
човек навлиза около половин литър въздух. Можете
да покажете празна малка бутилка (0,5 литра) от
минерална вода. В нея има толкова въздух, колкото
вдишва човек. При дълбоко вдишване човек
поема допълнително още около 1,5 литра въздух.
(Толкова въздух има в една голяма празна бутилка
от минерална вода.) Можете да използвате балонче,
за да демонстрирате колко въздух издишва човек.
Използвайте от учебника рисунките с балоните,
за да опишете качествено разликата в състава на
вдишания и на издишания въздух. Обяснете, че чистият въздух е богат на кислород и в него почти няма
въглероден диоксид. Издишаният въздух съдържа
въглероден диоксид и по-малко кислород. Оттук с
участието на учениците направете извода, че при
дишането човешкият организъм е получил от въздуха
кислород и е отделил в него въглероден диоксид.

Чистият въздух съдържа 78% азот, 21%
кислород и само 0,03% въглероден диоксид.
Издишаният въздух съдържа около 17%
кислород и около 4% въглероден диоксид. Съдържанието
на азот във въздуха не се променя при дишането.
Логично възникват два въпроса: За какво е необходим кислородът? Откъде се взема въглеродният
диоксид в издишания въздух? За да отговорите на
тези въпроси, разгледайте процеса на разграждане на
хранителните вещества. Ще отбележим, че дадената в
урока схема се отнася за разграждането на глюкозата.
Обобщете, че не само човекът, но и всички животни и растения дишат. Подчертайте колко важна е
енергията за организмите. Тя е необходима за всички
жизнени процеси. Затова организмите не могат да живеят, без да дишат. Използвайте снимката на бягащите
деца и текста към нея, за да поясните, че човекът и
другите организми могат да контролират дишането
си. Когато те се нуждаят от повече енергия, например
при бягане, дишането се ускорява. Тогава организмът
получава повече кислород, разгражда повече хранителни вещества и така получава повече енергия.
Как дишат животните? Животните дишат с бели
дробове, с трахеи (насекоми), с хриле и с влажната си
кожа (дъждовен червей, жаба). В урока като дихателни
органи са разгледани само белите дробове и хрилете.
Използвайте рисунката до заглавието на урока, за да
обясните разликата в начина на дишане на хората и
на рибите – човекът и сухоземните животни получават
кислород от въздуха, докато рибите дишат разтворения във водата кислород.
Насекомите дишат с трахеи. Това са тръбички, които започват с отвори върху телесната
покривка, разклоняват се като дърво, достигат
до всички части на тялото и ги снабдяват с кислород
от въздуха.

Дишане на растенията. Насочете вниманието
на учениците към сравняването на двата противоположни процеса при растенията – изграждането на
хранителни вещества и дишането. Поставете зад. 6
на с. 71 от учебника и подобната на нея задача на с.
40 от тетрадката.
Животните се движат много повече от растенията.
Затова те се нуждаят от повече енергия и използват
повече кислород при дишането. Когато изграждат
хранителни вещества, растенията отделят повече
кислород, отколкото използват при дишането. Затова
те обогатяват въздуха с кислород и го очистват от
въглероден диоксид.
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Размножаване на цветните растения
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва по схема размножаването на цветно
растение.
Основни понятия: размножаване, опрашване,
оплождане.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема се разглежда размножаването
на цветните растения. Това е най-голямата и най-разнообразната група от растения, която включва около
240 000 вида. В устройството на цвета се наблюдава
изключително разнообразие. В урока вниманието се
насочва към тичинките и плодника и процесите, в
които те участват (опрашване, оплождане, образуване
на семена и плодове). За да се избегне информационнo претоварване на урока, не се привеждат названията на другите части на цвета, както и названията на
съставните части на плодника и на тичинките. За сведение на учителя те са отбелязани на долната схема.
Когато разкъсаме яйчника, семепъпките се виждат
като малки зрънца. Например при мака те са хиляди,
венчелистче
тичинка прашник
дръжка

близалце
стълбче

плодник

яйчник

чашелистче

семепъпка
чашка
цветно легло

Части на цвета
при пъпеша – стотици, при фасула – десетина, при
вишната са две (едната обикновено закърнява), а
житните цветове имат само по една семепъпка.
В урока е разгледано кръстосаното опрашване
на цветните растения (без да се използва този термин). При него прашниковите зърна се пренасят от
тичинките на едно растение върху плодника на друго
растение от същия вид. Опрашването се извършва
от животните и от вятъра. Кръстосаното опрашване
осигурява многобройно и здраво потомство.
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Тичинки и плодник. Възложете на учениците
да донесат цветове от различни растения. Попитайте
дали някой знае за какво служат цветовете. Покажете
на схема (или направете чертеж на дъската) тичинки и
плодници. Нека учениците внимателно да разгледат
цветовете и да открият тези две основни части на
цвета. Обърнете внимание, че цветовете на различните растения са много разнообразни. Обяснете, че
тичинките съдържат цветен прашец – прашникови
зърна. Можете да добавите, че цветният прашец се
нарича още полен (полен е латинска дума, която
означава „ситно смляно брашно“).
Как се извършва опрашването? Като използвате рисунките и снимката от урока, обяснете как
пчелите опрашват цветовете. Използвайте рисунката
до заглавието на урока, за да обърнете внимание на
това, че птиците също участват в опрашването. Насекомите и птиците се привличат от нектара, който
отделят цветовете. Нектарът е захарен разтвор, в
който се съдържат и различни ароматни вещества.
Дайте примери за растения, които се опрашват от
вятъра (всички житни растения, много от дърветата
– бук, дъб, топола).
Как се извършва оплождането? Използвайте
схемата на с. 75, за да обясните оплождането и образуването на семе и плод. Процесът оплождане се
разглежда на най-елементарно равнище (свързване
на цветен прашец със семепъпка). Не е необходимо
да се посочва какво става на клетъчно равнище.
Семена и плодове. Дайте по един пример за
сочен плод и за сух плод. От всекидневния си опит
учениците да дадат още примери за плодове от тези
два вида. Посочете и другото различие – някои плодове съдържат малко семена, а други много. Учениците сами да дадат примери. Да посочат примери за
семена, които подобно на семената на вишната и на
сливата са обвити в костилка.
Разпространение на семената. Този въпрос е
разгледан като задача в темата за упражнение на с. 78
от учебника. Задачата е съставена от няколко части и
включва различни по своя характер дейности:
1. Четене с разбиране. Учениците извличат информация от текст и я използват за разпознаване по
рисунки на различни приспособления за разпространение на семената. След това групират семената
според начина им на разпространение.
2. Извършват самостоятелно проучване.
3. Провеждат дискусия по зададен въпрос.

Развитие на растенията
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва по схема жизнения цикъл на едногодишно тревисто растение.
● Обяснява резултатите от проведени опити с
растения.
Основни понятия: развитие, жизнен цикъл, зародиш, покълване.

Насоки за провеждане на урока
Увод. С тази тема започва изучаването на жизне-

ните цикли на някои растения и животни. Въвежда се
важно ново понятие – зародиш, което по-нататък ще се
използва при разглеждане на развитието на животните. В урока зародишът е описан като малко растение,
разположено в семето. В речника се дава едно по-общо
определение, което се отнася за зародишите както на
растенията, така и на животните. Ученикът трябва да
разбере, че зародишът на растението започва да се
формира след оплождането на семепъпката.

При какви условия семената поникват?

Поставете предварително задача на учениците да
изпълнят вкъщи някои от описаните в учебника опи
ти за поникване на семена от фасул. Семената може
да се поставят в почва, да се заровят сред малки,
добре измити влажни камъчета или да се поставят
върху влажен памук. Опитът се получава добре, ако
семената се разпръснат в средната част на лист от
филтърна хартия (или друга, достатъчно дебела и
хигроскопична хартия). След това хартията се навива
на руло и то се завързва с конец. На дъното на дълбок стъклен съд се налива вода, в която се потопява
единият край на рулото. Семената трябва да са извън
водата. Водата се просмуква по рулото и овлажнява
хартията и семената. Когато прораства, младото
растение разкъсва хартията и отделните му части се
наблюдават много добре.
Обсъдете условията, които са необходими за поникване на семената. Направете извода, че за поникването на семената са необходими влага и подходяща
температура.
Как от семето пониква младо растение? Набавете предварително семена от фасул. Учениците
да изпълнят в клас зад. 3 на с. 77 и да наблюдават
частите на семето. Може да използват лупа. Фасулът е
двусемеделно растение – семето има два зародишни
листа (семедела). Семеделите на фасула са големи. В
тях са натрупани хранителни вещества. (При някои
други семена хранителните вещества се натрупват
в тъкани извън зародиша.) Между двата семедела са

зародишно стъбълце
зародишна пъпка
зародишно коренче
зародишен лист (семедел)

Части на семе на фасул
разположени останалите части на зародиша – зародишно коренче, зародишно стъбълце и зародишна
пъпка (вж. схемата). Когато семето на фасула поникне,
двете най-долни листенца на младото растение са получени от зародишните листа (семедели). По-горните
листа се развиват от зародишната пъпка (вж. схемата
на с. 76 от учебника).
Обърнете внимание, че за покълването на семето
не е необходима светлина, защото зародишът се храни със запасите от хранителни вещества. Семената
се нуждаят от енергия за растежа. Затова те дишат –
използват приетия кислород за отделяне на енергия
от запасените хранителни вещества.

Жизнен цикъл на едногодишно растение.

Използвайте схемата от урока, за да проследите
жизнения цикъл на едногодишно растение (фасул).
Обърнете внимание на зависимостта на жизнения
цикъл от условията в околната среда (от сезоните). В
природни условия семената на едногодишните растения прекарват зимата в почвата, където са защитени
от измръзване. Те покълват, когато се затопли времето
през пролетта и когато в почвата има достатъчно
влага. Индивидуалното развитие на едно растение
завършва с неговата смърт. Жизненият цикъл обаче
се продължава от семената, които то създава, преди
да умре.
Схема на жизнения цикъл на многогодишно растение (дъб) е дадена в учебника като допълнителен
учебен материал. В този случай жизненият цикъл
също започва с покълването на семето. За разлика
от едногодишните растения на младият дъб са необходими няколко години, докато порасне и започне
да цъфти. На схемата това е отразено символично
чрез белите черти, които пресичат стрелката с надпис пролет. След като дървесното многогодишно
растение достигне своята зрялост, ежегодно се различават следните по-важни етапи от жизнения му
цикъл: 1. пролетен плач и набъбване на пъпките;
2. разпукване на пъпките и развитие на първите листа;
3. цъфтеж; 4. зреене на плодовете; 5. листопад.
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Развитие на животни, които снасят яйца
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва по схема развитието на животни, които
снасят яйца.
Основни понятия: яйце, ларва, какавида.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема се разглежда развитието на

животни, които снасят яйца. При птиците, змиите
и други животни развитието е пряко. От яйцата се
излюпват малки, които по външен вид приличат на
родителите си. По-нататъшното им развитие се състои
в нарастване и доразвиване на органите. В урока като
пример за пряко развитие е разгледан жизненият
цикъл на кокошка.
При други животни развитието е непряко. Новоизлюпените ларви са толкова различни, че изобщо не
приличат на родителите си. В процеса на развитие те
претърпяват дълбоки изменения, наречени метаморфоза. В урока са разгледани два конкретни примера за
животни с непряко развитие – жаба и пеперуда. Без
да се използва терминът метаморфоза, са показани
основните етапи от жизнения цикъл на тези животни.
Как от яйцето се излюпва пиле? Използвайте
рисунката до заглавието на урока за въвеждане в темата. Попитайте децата виждали ли са как се излюпват
пиленца. От всяко яйце ли може да се излюпи пиле?
Обяснете, че яйцето трябва да е оплодено. Само в
оплоденото яйце има зародиш. Без да навлизате в
детайли, пояснете, че петелът опложда яйцето. Затова
той е бащата на пилето. С помощта на схемата в урока избройте основните части на яйцето и пояснете
тяхното предназначение. Обяснете, че кокошките
и другите птици мътят яйцата и по този начин поддържат необходимата за развитието на зародиша
температура. (Може да споменете, че в инкубаторите
тази температура се поддържа изкуствено.)
С помощта на рисунките от учебника учениците
да проследят как нараства и се развива зародишът.
Жизнен цикъл на кокошка. Разграничете трите основни етапа, показани на схемата от учебника,
и подчертайте, че новоизлюпеното пиле напълно
прилича на майка си.
Жизнен цикъл на жаба и на пеперуда. Попитайте децата дали познават животни, чиито малки са
много различни от майките си. Насочете ги към поповите лъжички. Знаят ли коя е майката на поповата
лъжичка? Обяснете, че жабите снасят своите яйца
във водата. Проследете жизнения цикъл на жабата.
На схемата в урока са отбелязани само основните му

28

етапи. По-подробно жизненият цикъл на жабата е
разгледан като задача в урока за упражнение и затвърдяване на знанията Развитие на животните. По
рисунката на с. 84 от учебника учениците проследяват
жизнения цикъл на жабата и измененията на поповата
лъжичка: (1) Възрастната жаба снася голям брой яйца
във водата. (2) От яйцата се излюпват малки, подобни
на риби ларви, наречени попови лъжички. (3) Те се
хранят с водорасли и с части на други водни растения
и нарастват. (4) На поповите лъжички започват да
израстват крака. (5) След като израснат двете двойки
крака и хрилете се заменят с бели дробове, младата
жаба излиза на сушата. (6) Постепенно опашката закърнява, младата жаба продължава да расте, докато
достигне размера на възрастна жаба.
Може да отбележите, че развитието чрез преминаване през стадий на ларва има голямо значение
за преживяването на вида. Например поповата лъжичка живее в различна от родителите си среда (във
водата) и използва различна храна. Това спомага за
по-доброто изхранване и за оцеляването на вида при
неблагоприятни условия.
Накрая разгледайте с помощта на схемата жизнения цикъл на пеперуда. Учениците трябва да разберат, че гъсениците, макар и външно да приличат на
червейчета, нямат нищо общо с истинските червеи.
Те са ларви на пеперудите.
Жизненият цикъл на пеперудата също е разгледан
по-подробно в задача на с. 84. Учениците трябва да
извлекат необходимата им информация от рисунка
и придружаващ я пояснителен текст. Трябва да нап
равят проучване в интернет и да съберат факти за
пеперудата монарх:
Пеперудата монарх се среща в Северна Америка.
Тя се размножава през пролетта или през лятото. Снася от 300 до 1100 яйца, от които след няколко дни (от 3
до 8 дни) се излюпват ларви. При високи летни температури развитието на гъсеницата продължава около
две седмици. Приблизително същата (две седмици)
е продължителността и на развитието в какавидата.
Какавидата има защитна окраска.

Въпроси и задачи
6. Пингвините образуват постоянни семейни

двойки. Женската снася обикновено по две яйца
(понякога само едно, а много рядко – три). Двамата
родители се редуват да мътят яйцата (около един
месец). Малките се излюпват покрити с гъст пух и
до края на втората седмица са слепи. Около 20 дни
родителите се грижат за тях. После ги напускат и само
рядко се връщат да ги хранят.

Развитие на животни, които раждат малките си
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва по схема развитието на животни, които
раждат малките си.

Основни понятия: бозайници, бременност, пла-

цента, пъпна връв.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Тази тема е посветена на развитието на

бозайниците – най-висшите животни. Днес на земята
се срещат около 4000 вида бозайници. Те се разделят
на три групи (разреди): яйценосни бозайници (птицечовка), торбести бозайници (кенгуру) и плацентни
бозайници (мишка). В урока в явен вид такова деление
не е направено, но са споменати представители и на
трите разреда. Повечето съвременни бозайници са
плацентни – към този разред принадлежи и човекът.
Затова в урока най-голямо внимание е отделено на
развитието на плацентните бозайници.
Преди раждането. Насочете вниманието на
учениците към рисунката до заглавието на урока.
Какво прави малкото козленце (ярето)? Учениците да
дадат още примери за животни, които хранят малките
си с мляко. Въведете понятието бозайник. Кажете, че
човекът също е от групата на бозайниците. Обяснете,
че повечето бозайници раждат малките си.
Използвайте схемите от урока, за да опишете развитието на зародиша на мишката. Обърнете внимание
на плацентата. Плацентата е временен орган, който се
образува по време на бременността, за да изхранва
зародиша. Кръвообращението на зародиша е свързано с плацентата посредством кръвоносните съдове
на пъпната връв. То няма пряк контакт с майчиното
кръвообращение. По този начин плацентата спира
някои вещества, които могат да навредят на зародиша. От кръвта на майката през плацентата в кръвта
на зародиша преминават кислород и хранителни
вещества и обратно – въглероден диоксид и крайни
продукти на обмяната (непотребни вещества).
Обяснете, че по време на бременността зародишът постепенно нараства и се развива. Използвайте
рисунките в урока, за да поясните, че продължителността на бременността е различна при различните
бозайници. Съществува връзка между размера на
бозайника и продължителността на бременността
– в повечето случаи по-едрите видове бозайници
имат по-продължителна бременност (най-дълга е
бременността на слона – над 600 дни). Приведените
в урока данни за броя на малките, които раждат мишката, кучето, човекът и слонът, са средни за вида. За

отделни индивиди са възможни отклонения от тези
средни стойности. Например в редки случаи някои
жени раждат наведнъж по три, дори по четири бебета.
След раждането. Степента на развитост на новородените зависи от продължителността на бременността. Например бременността на домашната мишка
продължава само 15 дни, а на лалугера – 25 дни. Затова те раждат малките си голи, слепи и безпомощни.
Продължителността на бременността на сърната е
280 дни, а на коня – 330 дни. Техните малки се раждат
окосмени и прогледнали и могат да следват майките
си почти веднага след раждането. Интересен пример
в това отношение са зайците. Бременността на заека
подземник е само 30 дни. Малките се раждат голи,
слепи и безпомощни. Бременността на дивия заек,
който има почти същите размери, е по-дълга – около
50 дни. Малките се раждат окосмени, доста по-едри и
жизнеспособни от малките на заека подземник.
Децата могат да споделят свои наблюдения как
техни домашни любимци се грижат за малките си.
Обобщете, че всички бозайници полагат грижи за
своите малки. Можете да допълните, че някои бозайници, като лисицата, образуват семейство, което
се запазва, докато отгледат малките си. При други
бозайници, като вълка, съпружеските двойки се запазват за цял живот.
Любопитно е да се отбележи, че кенгуруто, което
е едро животно (маса до 70 кг), ражда малко с маса
само около 80 грама.

Въпроси и задачи
7. Птицечовката се среща в Австралия. Тя подобно
на другите бозайници е покрита с косми, но има муцуна с плоска човка като птица (патица), а пръстите
на нейните крайници са свързани с плавателни ципи.
Птицечовката всеки ден прекарва около два часа във
водата. Там се храни рано сутрин и привечер с дребни
водни животни. Останалото време стои в леговището си на сушата. Обикновено снася по 2 яйца с мека
обвивка. Мъти яйцата около 10 дни, като ги притиска
към тялото си. Малките са слепи цели 11 седмици.
Те прекарват в леговището около 4 месеца, сучейки
мляко от майка си. Чак след това младите птицечовки
излизат за своята първа кратка разходка във водата.
Друг яйценосен бозайник е ехидната (вж. задачата на с. 45 от тетрадката).
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Групиране на животните
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Разграничава безгръбначни от гръбначни животни.
● Групира животните на насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.

Основни понятия: безгръбначни и гръбначни
животни, насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици,
бозайници.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Животните се разделят на систематични
групи (таксони). Най-голямата систематична група се
нарича тип. Гръбначните животни са от тип Хордови.
Всеки тип се разделя на по-малки систематични групи,
наречени класове. Класовете гръбначни животни са:
Риби, Земноводни, Влечуги, Птици и Бозайници. Рибите
всъщност са два класа: клас Хрущялни риби (към тях
спадат например акулите) и клас Костни риби (такива
са повечето риби). Разнообразието от безгръбначни
животни е много голямо. Най-разпространени са
безгръбначните животни от тип Членестоноги. Той
включва много класове – Ракообразни, Паякообразни,
Насекоми и др.
В тази тема животните се разделят на безгръбначни и гръбначни. От безгръбначните съгласно учебната
програма по-подробно се разглеждат само насекомите, а отделни представители на другите класове само
се споменават като примери. В темата са включени
всички класове гръбначни животни. Целта на урока
е учениците да научат названията на споменатите
групи животни и някои важни общи характеристики
за всяка група. По тези характеристики те трябва да
определят към коя група се отнася дадено животно.
Като примери са използвани само характерни представители на групите, които вече са познати на децата.
Нека всеки ученик да опипа с ръка своя гръбначен
стълб. Обяснете, че някои животни подобно на човека
също имат гръбначен стълб и скелет вътре в тялото
си. Виждали ли са скелет на риба? Въведете понятията
гръбначни и безгръбначни животни.
Безгръбначни животни. Насекоми. Насочете
вниманието към насекомите. Обяснете, че насекомите
имат 3 двойки крака и три части на тялото (глава, гърди
и коремче). Освен това почти всички насекоми имат
антени – чифт подвижни членести израстъци, разположени в предната горна част на главата. От всички
организми насекомите заемат първо място както по
брой на видовете, така и по численост. Известни са над
един милион вида насекоми. Голяма част от насекомите
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са много полезни. Например повечето цветни растения
се опрашват от насекоми.
Най-лесно насекомите се разпознават по броя на
краката. В урока за упражнение на с. 92 от учебника е
включена задачата Насекоми и паяци. В нея са изброени
най-важните характерни особености на двете групи
безгръбначни животни, по които учениците трябва
да разпознаят към коя група спадат конкретни видове. Обърнете внимание на учениците да различават
краката от антените на насекомите.
Гръбначни животни. Земноводните се отличават с гола влажна кожа. Те дишат както с бели дробове, така и с влажната си кожа. Снасят яйцата си във
водата. От яйцата се излюпват ларви, които живеят
във водата.
Влечугите се отличават от земноводните по сухата, покрита с люспи кожа. (Сухата кожа е загубила
значението си на дихателен орган.) За разлика от
земноводните влечугите снасят яйцата си на сушата.
Техният жизнен цикъл не включва етап ларва. Земноводните и влечугите са четирикраки животни. Някои
от тях обаче постепенно са загубили крайниците си в
процеса на приспособяването към жизнената среда.
Обърнете внимание на учениците, че змиите – едни
от добре познатите им животни, са безкраки влечуги.
Характерно за птиците е, че тялото е покрито с
пера. Перата са много добър топлоизолатор и предпазват тялото на птицата от измръзване. Те снасят
яйца с твърди черупки и се грижат за тях – мътят ги,
което осигурява по-надеждно излюпване на малките.
След това продължават да се грижат за малките и да
ги хранят.
Бозайниците са най-висшите животни. Обобщете
накратко изученото за бозайниците в предишния урок.
Обърнете внимание, че тялото на повечето бозайници е покрито с косми. Космите са добър топлинен
изолатор. (При водните бозайници – китове, делфини,
космите са изчезнали. Топлинната изолация на тялото
се осъществява от дебелия слой подкожна мазнина.)
Работа с учебната тетрадка
Задачата Безгръбначни животни съдържа ключ за
определяне (вж. с. 21 на книгата за учителя по човекът и природата за 3. клас, Максимов и Миленкова).
Учителят може сам да състави подобни дихромни
ключове за определяне (всеки въпрос е само с два
варианта на отговор – ДА или НЕ). Темата за групиране
на животните предоставя много възможности. Може
да поставите за домашна работа учениците сами да
съставят подобни задачи, като използват информация
от интернет и други източници.

Среда на живот
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Илюстрира с примери видовото разнообразие
на животни и растения в различни среди на живот
(вода, суша).
Основни понятия: водна среда, сухоземна среда.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В урока се систематизират и се обобщават
знанията на учениците, придобити в трети клас, за
средата и условията на живот на растенията и животните. Едновременно с това той съдържа и нова
информация за двата основни вида среда на живот:
водна среда и сухоземна среда (въздухът и почвата
се разглеждат като част от сухоземната среда). Ще
отбележим, че в екологията се отделя още една (трета)
основна среда на живот. Това са живите организми,
които са среда на живот за паразитите. Тази тема
обаче е извън учебната програма.
В урока се въвежда понятието местообитание
(хабитат) като конкретна територия (акватория), на
която живеят определен вид (популация) животни
или растения.
Всеки организъм се приспособява към своята
среда (местообитание). Условията за живот (екологични фактори), които определят неразривната
връзка между организма и средата, се разделят на
три основни групи:
I. Условия, свързани с неживата природа – въздух,
вода, светлина, почва, температура.
II. Условия, свързани с живата природа – всички
форми на взаимодействие между организмите в
дадена среда.
III. Условия, свързани с човешката дейност.
В урока се разглеждат главно условия за живот от
първата група. Взаимодействието между организмите
и влиянието на човешката дейност ще се изучават в
други уроци.
Водна среда на живот. Учениците да дадат примери за водни басейни. Кои от тях са сладководни?
Кои са солени? Можете да поясните, че само чистата
(сладка) вода замръзва при температура 0 °C. Солената
вода замръзва при по-ниска температура. Затова морето обикновено не замръзва през зимата.
Насочете вниманието към голямата рисунка на с.
94 от учебника. Кои от изобразените на нея растения
и животни учениците познават от трети клас? Кои са
нови за тях? Водните кончета са едни от най-бързите
летци сред насекомите – за една секунда могат да
прелетят близо 30 метра. Освен това те са и сред
най-добре виждащите насекоми. Ловят жертвите

си в полет, като откриват дребни летящи насекоми
от няколко метра разстояние. Женската потопява
коремчето си във водата и там снася яйца. От тях се
излюпват ларви, които са водни обитатели. Те са хищници, които най-често стоят неподвижно на дъното и
дебнат дребни животни и ларви на други насекоми.
Ларвите на някои водни кончета могат да издържат
временно засушаване на водоемите (до 50 дни). Те остават неподвижни в засъхналата тиня и жизнеността
им силно намалява.
Хранителните вериги, които може да се съставят
с помощта на стрелките върху рисунката от учебника,
са:
водорасли → попова лъжичка → шаран → щъркел
водорасли → попова лъжичка → шаран → щука
водорасли → ларва на комар → ларва на водно
конче → шаран → щука
водорасли → ларва на комар → ларва на водно
конче → шаран → щъркел
Сухоземна среда на живот. Използвайте рисунката до заглавието на урока, за да припомните
някои от обитателите на равнините, познати от трети
клас (яребица, лалугер, къртица, мишка, колорадски
бръмбар).
Когато изброяват животни, обитаващи сушата,
учениците да посочват към коя група се отнася даденото животно. Така те ще развият уменията си да
групират животните на сушата като насекоми, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Подчертайте
връзката между промяната на условията на живот в
различните части на планините и видовете растения
и животни, които се срещат там.

Въпроси и задачи
5. Със задачата се актуализират знания от трети

клас за обитателите на Черно море (вж. схемата).
делфин
чайка
морско
конче

скумрия

водорасли

миди
рапан

цаца
медуза
скарида

рак
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Приспособления на животните и на растенията (Упражнение)
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Посочва приспособления на растения и животни към тяхната среда на живот.
Основни понятия: приспособления, защитна
окраска, предупредителна окраска, зимен сън.

Насоки за провеждане на урока
Увод. От трети клас учениците познават различни
приспособления на животните и растенията за защита
от врагове (бягат, летят или плуват бързо, защитна окраска, здрава черупка, бодли, власинки, които отделят
парлив сок). Знаят как някои организми се предпазват
от студ, горещина и суша. В четвърти клас темата е
разработена като практически урок за упражнение,
в който учениците сами достигат до новото знание
чрез решаване на задачи, изискващи четене с разбиране, извличане на информация от схеми и рисунки
или чрез провеждане на самостоятелно проучване и
дискусия по зададен план и ориентири.
Приспособления за живот във водна среда.
На схемата са посочени различни приспособления, характерни за рибите. Ученикът трябва
самостоятелно да прецени кои приспособления
са за движение, кои за намиране на храна или за
откриване и защита от неприятели.
Страничната линия е система от сетивни органи при рибите, която се използва за регистриране на движения и трептения във водна
среда. Тя обикновено се вижда като бледа линия от
хрилните капачета до основата на опашката. Освен за
откриване на опасности страничната линия е необходима на рибите за улавяне на трептения, предизвикани от плячка, ориентиране към нея и преминаване
към хищническо поведение.
Подходящо е тук да се разгледа и задачата от тетрадката Приспособления на жабата. Учениците да
разделят приспособленията на жабата на две групи:
приспособления за живот във водата и на сушата.
Приспособления на грабливите птици. Задачата се решава в клас, а въпросите за проучване са
за домашна работа. На рисунката два пъти в едър план
е дадена главата на орела. На горната глава е оцветен
клюнът, а на долната – окото. Така се акцентира върху
тези две важни приспособления (остър клюн и силно
зрение). Към домашната работа е подходящо да се
включи и задачата Скален орел от учебната тетрадка.
За грабливите птици: Дневните грабливи птици
(орел, ястреб, мишелов, сокол) имат силно зрение
и остър слух. Ловуват от въздуха през деня. Нощни
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грабливи птици са бухалът, кукумявката, совата. Още
от древността хората обучават за лов различни видове орли, соколи и ястреби.

Окраската – приспособление за оцеляване.

Информация за хамелеона: Хамелеонът е подобно
на гущер влечуго, разпространено на остров Мадагаскар и в Африка. Живее по дърветата. Хамелеонът
улавя насекоми – скакалци, мухи, комари, бръмбари
– с изключително еластичния си дълъг език, който
може да изхвърли на разстояние, равно на дължината на тялото му. Той самият става жертва на змиите.
Хамелеонът е известен със способността си да променя окраската си в зависимост от околната среда.
Например сред зелените листа той е зеленикав, но
ако премине върху кафяви листа или голи клонки,
хамелеонът постепенно става кафяв.
В преносен смисъл хамелеони наричат хората,
които често и безпринципно сменят поведението и
възгледите си според условията (обстановката).
Кой как оцелява през зимата? Схемата от урока
се използва за основа и се провеждат беседа и дискусия в клас. Как се променят условията на живот през
зимата? Как реагират на неблагоприятните условия
хората? А животните? Може да използвате следната
допълнителна информация:
Прелетни птици. Целенасоченото преместване
на животните от едно местообитание в друго при
промяна на някои от условията на живот се нарича
миграция. Сезонните миграции са характерни за
много от птиците. Например белите щъркели, сивите
жерави и лястовиците напускат местообитанията си в
нашата страна през есента и се връщат обратно през
пролетта. Прелетните птици се събират на ята и прелетът се извършва по определени пътища – например по
западното крайбрежие на Черно море, по долините на
реките Тунджа, Марица, Места и др. През зимата много
от водолюбивите птици се събират на ята по морското крайбрежие или около незамръзващи вътрешни
водоеми (язовири, езера). В този сезон повечето от
птиците, които постоянно обитават по-високите части
на планините, се спускат в по-топлите равнини.
Зимен сън. Някои бозайници изпадат в зимен сън.
Преди това те натрупват резервна мазнина. Зимният
сън на таралежа и на лалугера е непрекъснат. Тогава
телесната им температура значително се понижава.
По време на зимния сън пулсът на лалугера намалява
от 150 на 5 удара в минута. При мечките по време на
зимния сън телесната температура остава нормална,
а пулсът им намалява от 40 на 10 удара в минута. Те
лесно може да бъдат събудени при дразнене.

Съседи в природата
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Разграничава естествени и изкуствени съобщества и хранителни взаимоотношения между организмите в тях.

Основни понятия: съобщество, естествени и
изкуствени съобщества, хранителни вериги.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема се изучават природните съобщества (в екологията те се наричат още биоценози).
Естествените съобщества са възникнали в процеса
на развитието (еволюцията) на организмовия свят на
Земята. Изкуствените съобщества са създадени в хода
на човешката дейност за задоволяване на определени
потребности на хората. Членовете на съобществата
са свързани помежду си чрез хранителните взаимоотношения и общото местообитание. (В урока не се
използва понятието популация, което не е включено
в учебната програма.)
При проследяването на хранителните взаимоотношения в съобществата се използват хранителни
вериги. Те са познати на учениците от трети клас. В
урока това понятие се актуализира, разширява се и
активно се използва.
Какво наричаме съобщество? С помощта на
рисунката до заглавието на урока създайте представа
за съобщество от хора. Децата в класа също са пример за съобщество. Какви взаимоотношения между
членовете на това училищно съобщество могат да
посочат децата?
Подчертайте два важни момента:
1. Съобщество образуват организми, които имат
общо местообитание. 2. Те са в непрекъсната връзка
помежду си.
В урока акцентът е върху най-важната връзка
между организмите в съобществото – храната (хранителни взаимоотношения). За любознателните и
наблюдателните може да допълните, че има и други
връзки: например насекоми и птици пренасят цветен
прашец и плодове на цветни растения и помагат при
тяхното размножаване.
Хранителни взаимоотношения в съобществата. Насочете вниманието към двете рисунки от
учебника, показващи съобщества в морето и в гората
и хранителни взаимоотношения между членовете на
тези съобщества. Като използвате речника, обяснете
какво представляват природните съобщества. С активното участие на учениците дайте още примери за
съобщества в различни местообитания.

Обърнете внимание, че едно растение или животно може да участва едновременно в много хранителни вериги. (Хранителните вериги се разклоняват и образуват хранителни мрежи. Не е необходимо обаче да
въвеждате това ново понятие – хранителна мрежа.)
С помощта на стрелките от рисунката на с. 99 от
учебника учениците могат лесно да съставят хранителни вериги. Например:
листо → гъсеница → синигер
трева → заек → орел
кора на дърво → ларва на бръмбар → кълвач
жълъд → мишка → лисица
лешник → катерица → орел
Ще обърнем внимание, че червеят участва в хранителни вериги, които не започват с живи растения,
а с неживи остатъци от растения и животни, които се
намират в почвата. Например:
частично разложени листа → червей → къртица
Проведете дискусия, като използвате примера
от учебника как смъртта на всички зайци може да се
отрази на горското съобщество. Създайте проблемна
ситуация: Представете си, че всички диви зайци от
съобществото на рисунката по някаква причина изчезнат. Какви ще бъдат последиците за другите горски
животни? Учениците да направят предположения.
Използвайте насочващи въпроси: Какво ще стане с
тревата – ще намалее или ще стане повече? Защо?
Какво ще стане с орлите и с лисиците? Ще има ли за
тях достатъчно храна? А с мишките и с катериците,
които са храна за същите хищници както зайците?
С участието на учениците направете обобщението, че всички организми са важни за едно съобщество.
Затова хората трябва да опазват разнообразието от
растения и животни в дивата природа.
Естествени и изкуствени съобщества. С конкретни примери обяснете разликата между естествените и изкуствените съобщества. Обърнете специално
внимание на ролята на човека – както за създаване
на изкуствени съобщества, така и за запазване на
естествените.

Въпроси и задачи
5. Може да разширите задачата, като обясните,

че често в съобществата има доминантни (господстващи) видове. Например тревистите растения определят облика на ливадните съобщества, а дървета
(дъб) – на дъбовата гора. Когато дават примери за
съобщества, учениците може да посочват кои са найразпространените (господстващи) видове в даденото
съобщество.
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Опазване на природата
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Назовава дейностите на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата, и мерките за
нейното опазване.

Основни понятия: равновесие в природата,
защитени растения и животни.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Темата прави междупредметна връзка с
учебния предмет човекът и обществото. Там се изучават защитените територии и се посочват защитени
видове растения и животни. Учителят трябва да отчете
това и да разработи урока по начин, който спомага за
взаимното допълване на знанията и за формирането
на ценностна ориентация за практическо опазване
на природата.
Равновесието в природата. Защо всички видове растения и животни са важни за природата?
Въз основа на изученото дотук учениците могат да
отговорят на този въпрос (припомнете, че всички
организми са свързани чрез хранителните вериги).
Подчертайте, че човекът е част от живата природа.
Едновременно с това той много активно влияе на
природната среда и я променя. Въведете понятието
равновесие в природата, като използвате текста и
примерите от урока и речника. Подчертайте, че за да
съществуват и да се запазят, природните съобщества
се нуждаят от благоприятни условия на живот, които
да са постоянни и да не се променят в продължение
на много години. Учениците да дадат самостоятелно
още примери за дейности на човека, които те преценяват, че може да променят в неблагоприятна посока
условията на живот на организмите и да доведат до
нарушаване на равновесието в природата.
Замърсяване на природата. Обобщете изученото дотук за дейности на хората, водещи до замърсяване на природата. Учениците да изброят и други
примери. Използвайте схемата от урока, за да покажете как вредни или отровни вещества по хранителните
вериги достигнат до голям брой животни и до човека.
Водеща трябва да е идеята, че всяко дете със
своето поведение и навици трябва да способства за
ограничаване на замърсяването и за почистване на
територията, на която живее.
Защитени растения и животни. Аргументирайте с примери необходимостта от опазване на
разнообразието от растения и животни в дивата природа. Подчертайте, че поради дейността на хората и
промените в условията на живот много видове вече
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са изчезнали или числеността им силно е намаляла
(застрашени са от изчезване).
Съгласно чл. 37. от Закона за биологичното
разнообразие за защитени на територията на
цялата страна се обявяват диви животински и
растителни видове, чийто списък е много дълъг (приложение № 3 към закона). В урока са дадени само отделни примери на популярни животни и растения с
лесно запомнящи се названия.
Може да използвате следната допълнителна информация за някои от споменатите в учебника защитени животни:
Видра. Речната видра у нас се среща покрай големите язовири, вътрешните реки и р. Дунав. Поради
силно намалялата си численост е защитен вид. Ловът
є е забранен. Бракониери често я отстрелват заради
красивата кожа.
Черен кълвач. Среща се в Пирин, Родопите и Стара планина. Играе важна роля в горските съобщества
защото издълбава достатъчно големи хралупи, в
които често се заселват гълъби хралупари, кукумявки
и сови.
Къдроглав пеликан. Много рядък, световнозастрашен вид. У нас гнезди в резервата „Сребърна” край
р. Дунав.
Бухал. Обитава слабо посещавани от човека труднодостъпни места (скални масиви и сипеи, пещери,
окрайнини на гори, разредени стари гори).
Лопатарка. Обитава сладководни и полусолени
блата и езера, обрасли с тръстика. У нас са останали
само отделни гнездящи двойки – предимно в резервата „Сребърна“ и в местността Пода край Бургас.
Общо за цяла Европа двойките са по-малко от 2000.
Други популярни примери:
Царски орел. Рядък и защитен вид не само у нас,
но и в цяла Европа. Отдръпнал се е в планинските и
слабо населени райони на страната. Гнезди на високи дървета. Всяка двойка има по няколко гнезда,
които периодично сменя. В близост до гнездата му
се намират открити тревисти места с много лалугери
и дребни гризачи.
Дива коза. Среща се по стръмните скалисти планински склонове на Рила, Пирин и Стара планина.
Повечето диви кози обитават защитени територии.
Мечка. Много рядък вид. В защитените територии у нас обитават около 100 животни. Мечките са
притеснявани от стопанската дейност на човека, от
строителството, от почивното дело в планините, а
също от бракониери и от ловния туризъм.

Хранене и дишане при човека
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Разпознава на схема органи на човешкото тяло,
свързани с процесите хранене и дишане.

Основни понятия: хранопровод, стомах, тънко
черво, дебело черво, устна кухина, дихателна тръба,
бели дробове, диафрагма.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема се обобщават, допълват и разширяват знанията на учениците за жизнените процеси
хранене и дишане при човека. Храненето и дишането
се разглеждат, без да се използват представи за атомно-молекулния строеж на веществата и за клетъчния
строеж на организмите (такива представи на елементарно равнище се въвеждат в пети клас). Темата
е разработена в два урока – урок за нови знания и
урок за упражнение.
Пътят на храната. Учениците проследяват по
схемата пътя на храната – от приемането през устата
до изхвърлянето на непотребните хранителни остатъци. Те трябва да научат названията на основните
органи на храненето, да знаят тяхното място (приблизително) в човешкото тяло и основната им функция.
Задачата Тънко черво (с. 110 от учебника) изгражда
нагледна представа за размерите на тънкото черво.
Обяснете защо тънкото черво е толкова дълго, тясно и
с много извивки: хранителната каша преминава много
бавно през него и има достатъчно време с помощта на
храносмилателните сокове да се извърши по-пълно
смилане на храната и смлените хранителни частици
да преминат в кръвта.
Храносмилателни сокове. Храносмилателните сокове са секрети, отделени от жлези. В
устната кухина и около нея има слюнчени
жлези, които отделят първия храносмилателен сок –
слюнка. Стомашният смилателен сок се отделя от
стомашни жлези, разпръснати по лигавицата на стомашната стена. В началото на тънкото черво (в дванадесетопръстника) се изливат смилателните сокове
от задстомашната жлеза (панкреас) и от черния дроб.
По цялата дължина на тънкото черво са разположени
малки жлези, отделящи чревен смилателен сок.
Когато разглеждате пътя на несмляната храна през
дебелото черво, отбележете неговите две основни
функции: 1. всмукване на водата (заедно с разтворени в нея минерали и витамини) от хранителните
остатъци и насочването є към кръвообращението;
2. образуване и изхвърляне на изпражненията. За
да подчертаете важността на отделянето на водата,

може да използвате като пример болестта холера.
Организмът на болния от холера се обезводнява,
защото дебелото черво не успява да отдели водата
от хранителните остатъци.
Как дишаме? Белият дроб е чифтен орган. Сърцето се намира във вдлъбнатина в белите дробове, като
тази на левия дроб е по-дълбока и изрязва участък
от предния му ръб. Затова левият дроб е по-малък от
десния. Десният бял дроб е съставен от три дяла – горен, среден и долен, а левият от два – горен и долен.
За един ден човек диша около 23 000 пъти. При
физическото натоварване дишането става по-често
и по-дълбоко – през белите дробове преминава повече въздух.
С помощта на схемата от с. 109 опишете пътя на
въздуха и дихателните движения. Носната кухина
е покрита с реснички, които задържат голяма част
от прашинките и микробите от въздуха и така го
прочистват. Освен това в носната кухина въздухът
се овлажнява и затопля. Всеки ученик да изпълни самостоятелно задачата Дихателни движения на с. 111,
да проследи и опише движението на своя гръден кош
при вдишване и при издишване.
Защо трябва да дишаме? Следвайте логиката на
изложение в учебника. Учениците трябва да разберат,
че кислородът е необходим за разграждането на хранителните вещества – процес, при който организмът
получава необходимата му енергия. При този процес
се отделя като отпадъчен продукт въглероден диоксид, който се пренася от кръвта до белите дробове и
оттам се изхвърля заедно с издишания въздух. Опитното доказване, че издишаният въздух е обогатен на
въглероден диоксид, е извън учебната програма (ще
бъде направено в пети клас).
В белите дробове освен въглероден диоксид се
отделят и водни пари. Затова издишаният въздух е
по-влажен. Това се проверява много лесно. Когато
ученикът постави огледалце пред устата си и издиша,
неговата повърхност се замъглява, защото върху нея
се втечняват част от водните пари, съдържащи се във
влажния въздух, и образуват дребни капчици вода.

Работа с учебната тетрадка

От схемата на с. 54 и от кръстословицата учениците
получават информация за още един много важен орган
– черния дроб. Черният дроб е най-големият вътрешен
орган на човека (маса около 1500 g). Разположен е в
дясната горна област на корема, под белия дроб. Той
изпълнява над 400 жизненоважни функции (при смилането на храната, за разграждане и обезвреждане
на ненужни и отровни за организма вещества и др.).
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Развитие на човека
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва (по схеми) размножаването и развитието
на човека и очакваните изменения в детския организъм в процеса на съзряването му.

Основни понятия: пубертет, яйцеклетка, спер-

матозоид.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Към тази тема учителят трябва да подходи с
особено внимание. За разлика от редица европейски
страни у нас на половото възпитание все още не се
отделя достатъчно място в учебните програми за началния етап на основното образование. Липсва както
традиция, така и подходяща психологическа нагласа
в много от учителите и родителите за обсъждане на
тези въпроси с подрастващите. Всичко това е отчетено
при разработване на темата в учебника. Например не
се разглеждат подробно женските и мъжките полови
органи, не се дават техните названия, не се проследява развитието им по време на пубертета, не се обсъжда къде и по какъв начин се извършва оплождането.
Учителят трябва сам да прецени дали да даде повече
информация по тези въпроси, които постепенно започват да вълнуват все повече учениците.
В четвърти клас децата са на възраст 10 –11 години. Някои от момичетата вече са в пубертета, а при
други се появяват първите признаци. За повечето
момчета пубертетът ще започне след около 2 години.
Затова въпросите за пубертета са личностно значими
за всяко дете. Това са въпроси от неговия интимен
свят, към които учителят трябва да подходи много
деликатно. В своята известна книга „Грижи за бебето
и детето“ д-р Бенджамин Спок пише:
„У някои момичета пубертетът започва по-рано,
у други по-късно. Естествено е момичето, у което
развитието започва на 8 – 9-годишна възраст, да се
чувства неловко в класа, когато изведнъж израсне и се
оформи като жена. Това положение не смущава всяко
ранно развиващо се момиче. Всичко зависи от това
дали правилно е било подготвено за това развитие и
дали у него има желание и готовност да израсне и да
се превърне в жена. Момиче, което добре се разбира
с майка си и иска да бъде като нея, се радва, когато
израства, независимо от това дали изпреварва своите
съученици, или не. От друга страна, момичето, което
е недоволно, че принадлежи към женския пол (напр.
поради ревност към своя брат), или детето, което се
страхува да порасне, се плаши и разстройва от ранните признаци на пубертета.“
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Размножаване. Свържете темата за размножаването на човека с вече изученото за размножаването
на бозайниците. Като използвате схемите от урока,
въведете понятията яйчници, семенници (тестиси),
яйцеклетка и сперматозоид. С помощта на схемата от
учебника проследете оплождането на яйцеклетката
и развитието на зародиша.
За любознателните сравнете размерите на яйцата
на птиците и яйцеклетките на бозайниците. Например
дължината на най-голямото яйце (на щрауса) е около
10 см. За да получим такава дължина, трябва да наредим една до друга около 800 човешки яйцеклетки
(диаметърът на една яйцеклетка е около 0,13 мм).
С подходящи въпроси актуализирайте знанията
на децата за развитието на зародиша на бозайниците, като подчертаете още веднъж, че човекът също е
бозайник. Припомнете значението на плацентата и
на пъпната връв.
Жизнен цикъл на човека. Работете със схемата
на жизнения цикъл на човека. Отбележете, че както
при останалите организми индивидуалното развитие
на човека завършва с неговата смърт. Жизненият цикъл се продължава от неговото потомство.
Какви промени ви очакват през пубертета?

Когато обсъждате промените през пубертета, освен на
отбелязаните в урока физиологични промени можете
да обърнете внимание и на някои не по-малко важни
психологически промени. За тях д-р Спок пише:
„В резултат на всички физиологични, хормонални
и емоционални промени вниманието на момчето и
момичето се насочва към самите тях, те стават постеснителни, преувеличават всеки свой дефект и се
тревожат от това. Ако момичето има лунички, то може
да мисли, че го обезобразяват. Някаква малка особеност в тялото на момчето или във функционирането
на неговия организъм лесно го кара да си мисли, че
е различен от другите и ненормален.“

Работа с учебната тетрадка
Чрез изпълнението на задачата Жизнен цикъл на
човека ученикът развива умението си за работа със
схеми (схемата на жизнения цикъл на човека е представена по малко по-различен начин в сравнение с
учебника). Той затвърдява с упражнение активния си
речник, като използва основни понятия от учебното
съдържание (пубертет, бременност, яйцеклетка,
сперматозоид и др.)
Задачата Бременност е за четене с разбиране. Текстът систематизира и допълва информация от урока,
която ученикът трябва да осмисли и да използва, за
да отговори на въпросите.

Здравословно хранене
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Изброява основните вещества, необходими на
човешкия организъм, и храните, които ги съдържат.
● Дава примери за здравословно хранене.

Основни понятия: хранителни вещества, въглехидрати, белтъци, мазнини, минерали, витамини.

Насоки за провеждане на урока
Темата е важна за здравното възпитание на децата
и затова на нея са отделени два часа – урок за нови
знания и урок за упражнение.
Какво има в нашата храна? Направете на дъската списък на шестте групи вещества, които се съдържат в храната. С помощта на таблицата от учебника
изяснете за какво служат веществата от всяка група
и в кои храни ги има най-много.
Задачата Въглехидрати, белтъци и мазнини (c. 116)
се изпълнява в клас или може да се постави за домашна
работа. За някои от храните помогнете на учениците с
насочващи въпроси и допълнителна информация: На
какво е богато олиото (мазнини)? От какво се прави
олиото (слънчоглед)? На какво очаквате да е най-богат
слънчогледът (мазнини)?
Допълнителна информация: При ядките, както при
слънчогледовото семе, най-много са мазнините.
Въпрос: Виждате ли на снимките от задачата
ядки (лешник)? На какво са най-богати лешниците
(мазнини)?
Полезна информация за любознателните: 100 г суров лешник съдържа около 60 г мазнини, 15 г белтъци
и 16 г въглехидрати (останалото е главно вода). Въпросът на какво е най-богата соята, може да поставите за
самостоятелно проучване на учениците (100 г сурови
семена на соя съдържат 36 г белтъци, 30 г мазнини и
20 г въглехидрати).
Задачата Витамини (с. 117) дава допълнителна
информация за някои от най-важните витамини. Не е
необходимо учениците да запомнят цялата информация от таблицата. Целта е те да придобиват умения за
осмисляне и използване на информация, получена от
определен източник. В случая те трябва да използват
таблицата, за да отговорят на поставените въпроси.
По ваша преценка може да използвате част от
следната допълнителна информация за още един от
важните витамини и за някои основни минерали:
Витамин D. Допринася за правилното оползотворяване на калция и фосфора. Необходим е за здравината на костите и зъбите. Естествени източници:
рибено масло, риба, мляко и млечни продукти.

Минерали (калцият и желязото са споменати в
урока):
Натрий. Съдейства за предотвратяване на изтощението от висока температура или слънчасване.
Подпомага работата на мускулите. Естествени източници: сол, риба, моркови, цвекло.
Фосфор. Подпомага растежа и възстановяването
на организма. Спомага за разграждането на мазнините и на някои въглехидрати. Допринася за поддържането на венците и зъбите. Естествени източници:
риба, домашни птици, пълнозърнести житни храни,
яйца, ядки, семена.
Йод. Съдейства за изгарянето на излишните мазнини. Доставя повече енергия. Стимулира растежа.
Спомага за пъргавината на ума. Допринася за доброто състояние на костите, ноктите, кожата и зъбите.
Естествени източници: морски водорасли, зеленчуци, отглеждани в богата на йод почва, особено лук,
всички ястия от морски продукти.
Как да се храните здравословно? Обърнете
специално внимание, че никоя храна не съдържа
достатъчно количество от всички вещества. Оттук
направете извода, че да се храним здравословно,
означава да приемаме разнообразна храна, която
да осигури на организма всички вещества, от които
той има нужда.
Задачата Кой се храни здравословно? (с. 116) поставя тема за дискусия. В хода на дискусията учениците
представят и защитават своите разбирания за здравословното хранене.

Въпроси и задачи
3. Поставете допълнителна задача учениците да
съберат пословици, поговорки и мъдри мисли за
храненето и здравето. Да разтълкуват някои от тях.
Например:
Без месо – не е кой знае какво, ама без брашно –
страшно (българска народна пословица).
След ядене стой или отмери хиляда крачки – движи се (латинска мъдрост).
Който яде, макар че е сит, копае гроба си със
собствените зъби (татарска пословица).
Грижата за здравето е най-доброто лекарство
(японска пословица).
Нека храната ви бъде лекарство и лекарството
– храна (Хипократ – древногръцки лекар, наричан
баща на медицината).
Лекарят на бъдещето няма да лекува човешкото
тяло с лекарства, а по-скоро ще предотвратява
болестите с правилно хранене (Томас Едисън – изобретателят на електрическата лампа).
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Болести
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Посочва причинители на заразни болести (мик
роби, бактерии и вируси) и средства за предпазване
и лекуване (лична хигиена, ваксини, лекарства).

Основни понятия: микроби, бактерии, вируси,
заразни болести, ваксини.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Целта на тази тема е да подпомогне учениците при изграждането на здравна култура – предпазване от болести и грижа за собственото здраве.
Информацията трябва да се поднася по такъв начин,
че ученикът да я възприема като отнасяща се лично
до него и важна за здравето му.
Заразни и незаразни болести. Използвайте
личния опит на децата – почти всяко дете е боледувало от грип или друга заразна болест. Попитайте
знаят ли кои са причинителите на тези болести. Въведете понятието микроб. Обяснете кои са двата вида
микроби – бактерии и вируси. Обърнете специално
внимание на пренасянето на микробите (използвайте
рисунките от учебника). Дайте примери за животни,
които са опасни преносители на микроби (комари,
кърлежи, някои мухи, въшки, бълхи, мишки, плъхове
и други).
Как да се предпазим от микробите? Проведете
дискусия. Дайте на учениците информация, от която те
сами да направят необходимия извод. Пример: Бактериите умират при висока температура (информация).
Какво трябва да направим с водата от непроверен
водоизточник, ако се налага да я използваме за пиене
(въпрос)? Трябва да я преварим (извод, до който учениците трябва да достигнат по логически път).
Обобщете, че спазването на лична хигиена и под
държането на чистота в дома и в училище са сред
най-важните условия за предпазване от микробите.
Лекарства и ваксини. Обърнете специално
внимание на това, че при вземането на лекарства
трябва строго да се спазват предписанията на лекаря.
Лекарствата може да се превърнат в много опасна
за детския организъм отрова, ако се приемат неправилно или в по-голямо количество от предписаното.
Обяснете колко важни са ваксините за предпазване
от опасни заразни болести.
При преподаването на урока може да използвате
част от следната допълнителна информация за грипа
и тетануса:
Грипният вирус се среща в три типа: А, В и С. Вирусът от тип А предизвиква най-тежките форми на
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болестта. Грипните вируси се предават много лесно.
При кашляне, кихане или говорене болният разпръсква микроскопични частици слюнка, съдържаща
значително количество вируси. Размножаването на
вирусите протича изключително бързо. При попадане
в горните дихателни пътища само на една вирусна
частица след 8 часа инфекциозното потомство достига количество, което е хиляда пъти по-голямо от
първоначалното. Грипът има следните симптоми:
повишена температура, обилно изпотяване, обща
отпадналост, мускулна слабост, ставни и мускулни
болки, главоболие, болки в гърлото, суха болезнена
кашлица, хрема. Като профилактика се препоръчва
противогрипна ваксина.
Тетанусът е една от най-тежките заразни болести. Тя
се причинява от бактерии, които отделят силно отровно
вещество (екзотоксин). То уврежда мозъка и кръвта.
Бактериите попадат в почвата чрез изпражнения на
тревопасни животни бактерионосители. При нараняване с нарушаване на целостта на кожата бактериите
проникват в човешкия организъм. Заболяването се
среща по-често у деца. Появяват се мускулни гърчове,
които може да предизвикат дори скъсване на мускули
и счупване на кости. Болните изпитват силен задух.
Първите признаци на болестта настъпват най-често от 6
до 14 дни след инфектирането. Лечението се провежда
в болница. Профилактиката се състои в задължителна
ваксинация. Ваксината е включена в задължителния
имунизационен календар за децата.
Въпроси и задачи

6. Домашните любимци също пренесят заразни

болести. Хората може да се заразят при ухапване,
одраскване или галене на животни (домашни или
бездомни). Някои от по-известните болести, пренасяни от домашни любимци или бездомни животни, са
кучешка тения (причинителят е паразит), бяс (вирус),
болест на котешкото одраскване (фелиноза – причинителят е бактерия), салмонела (бактерия, която
най-често причинява хранителни инфекции).
9. В България има приет Имунизационен календар,
съгласно който се извършват задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена
навършена възраст. Задължителните имунизации са
против хепатит Б, туберкулоза, полиомиелит (детски
паралич), дифтерия (дифтерит), тетанус, коклюш (магарешка кашлица), морбили (дребна шарка), вариола
(едра шарка) и други. Някои от ваксините са комбинирани (срещу няколко заразни болести).

Здравословен начин на живот
Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Оценява значението на здравословното хранене,
личната хигиена, физическата активност и закаляването за укрепване и опазване на собственото здраве.
● Обяснява вредното влияние на никотина, алкохола и наркотиците.
Основни понятия: никотин, алкохол, наркотици.

Насоки за провеждане на урока
Темата е важна за здравното възпитание на децата. Учебното съдържание и дейностите за неговото
разбиране и осмисляне са насочени към формиране
на здравна култура и здравословен начин на живот.
Особено внимание се отделя на вредното влияние на
цигарите, алкохола и наркотиците върху здравето на
подрастващите.
Учителят може да избере различни стратегии при
поднасянето на учебното съдържание. В него има
два акцента: (1) какво трябва да правим и (2) какво
не трябва да правим, ако искаме да бъдем здрави.
Отговорите на тези въпроси можете да потърсите в
една откровена беседа с учениците.
Учениците често посягат към първата цигара или
към първата чаша алкохол, водени от естественото
детско любопитство. Немалка роля играят подражанието и желанието да покажат, че вече са пораснали.
Учителят трябва да бъде много внимателен и деликатен при изясняване на вредното влияние на цигарите,
алкохола и наркотиците. Аргументите трябва да са
убедителни и конкретни, така поднесени, че всеки
ученик да ги възприеме като отнасящи се лично до
него и до неговото собствено здраве.
Статистиката показва, че употребата на наркотици
в нашата страна не намалява, а за някои наркотици –
нараства. Наркодилърите проникват в училищата и „зарибяват“ бъдещите наркомани. Има случаи на употреба
на наркотици дори в началното училище. Затова при
преподаването на урока учителят трябва специално да
подчертае и да аргументира голямата опасност, която
крие употребата на наркотици. Можете да използвате
част от следната допълнителна информация за двата
най-разпространени у нас наркотика:
Марихуаната е зелена или сива смес от изсушени
нарязани листа на конопа (канабис). Това е най-разпространената нелегална дрога в страната. Повечето
употребяващи свиват марихуаната на цигари. При
пушенето на марихуана те чувстват спокойствие, отпускане, говорят активно. Цветовете са по-ярки, а звуците
са по-ясни. Апетитът нараства, особено за сладко. Физическите ефекти включват нарушена координация и

равновесие, ускорен пулс, зачервени очи, суха уста,
пресъхване на гърлото. Честото пушене на марихуана
е свързано с нарастване на риска от бронхит и рак на
белите дробове. Една цигара марихуана съдържа повече катран от обикновена силна цигара. Катранът в
дима от марихуана има много по-високо съдържание
на ракообразуващи вещества, отколкото катрана на
цигарения дим. Ако употребата на марихуана е всекидневна, зависими стават между 25 и 50% от хората.
Хероинът е много силен наркотик. Всеки, който
го употребява, става зависим. Сред наркоманите в
България най-много са онези, които са зависими от хероина. Хероинът се произвежда от морфин, извлечен
от маковия опиум. Засяга центровете на удоволствие в
мозъка и пресича способността на мозъка за възприемане на болка. Хероинът може да се инжектира, да
се пуши (смесен с марихуана) или да се вдишва през
носа. Той е бързо действащ наркотик, особено когато
е вдишан или инжектиран. Инжектираният хероин
достига мозъка в рамките на 15 до 30 секунди. Вдишан, той достига мозъка само за 7 секунди. „Върхът“
на хероина се изпитва като крайно удоволствие.
Следва спад – потене, разстройство, повръщане.
Свръхдозата води до смърт.
Външен вид на хероиноманите: чести прозявки,
клюмаща глава, следи от упорити постоянни разчесвания по кожата, непрекъснато подсмърчане,
сълзящи очи, точковидни зеници (при интоксикация),
бяла пудра (хероин) около носа и устата, следи от
инжекции, ходят с дълги ръкави, понякога от тях се
носи мирис на сяра.
Съпровождащи принадлежности: спринцовки,
обгорени лъжички, гумени или ластични шнурове за
пристягане на ръката при инжектиране, различни по
големина найлонови пликчета и др.

Въпроси и задачи
9. Един от най-големите рискове при еднократна

употреба на наркотик е от приемане на свръхдоза,
чиито последствия може да са фатални. Често хора,
употребили наркотик, станат жертва на опасни инциденти. Те губят представа за време и пространство,
реакциите им се забавят, може да загубят съзнание, да
изпаднат в безпомощно състояние и да станат жертва
на катастрофи, наранявания от падане и други. Дори
при еднократно инжектиране на наркотик има риск
от заразяване с кръвно преносими заразни болести.
Хората, които страдат от някакви заболявания (например сърдечно-съдови), са в особено голям риск. Дори
при еднократна употреба на някои от наркотиците
състоянието им може рязко да се влоши.

39

Указания за използване
на електронния вариант на учебника
В електронния вариант на учебника се съдържат
всички уроци и илюстрации от книжното тяло на
учебника по човекът и природата за четвърти клас,
разработени като електронен продукт.
Вградени са интерактивни ресурси, които следват
съдържанието и имат за цел да допълнят и разнооб
разят учебните теми в учебника. Всички ресурси са
достъпни както от персонални компютри (лаптопи),
така и от таблети и смартфони. Категоризирани са в
няколко групи:
● занимателни текстови задачи с избираем отговор;
● задачи с провлачване на мишката (или с докосва-

не на екрана на таблет/смартфон) и поставяне на
отговорите на съответно място;
● мултимедийни разработки под формата на наблюдение на видео и поставени задачи на базата на
съдържанието;
● интерактивни мисловни карти, игрословици, кръстословици.
Всички електронни ресурси дават информация за
това дали посоченият отговор е верен, или грешен,
което дава възможност за бърза обратна връзка към
учениците за тяхната работа по съответните задачи.

Тема: Организмите и тяхната среда на живот
(Начален преговор), стр. 9

Мисловна карта, в която ключовите
думи трябва да се открият в мрежата
от букви, които са дадени встрани. С провлачване може да се подредят в празните кутийки.
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Задача за допълване на основни понятия. С провлачване на мишката думите
вляво се поставят на правилните места в празните
сини кутийтки.

Флашкарти, свързани с приспособленията към
условията на показаните на снимките растения и
животни.
В горния десен ъгъл има
стрелки за смяна на
картите.

В долния край са стрелките за прелистване на всяка отделна карта (снимка/
пояснителен текст).
Интерактивна задача с провлачване на мишката
(докосване на екрана на мобилното устройство).
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Тема 19: Светлина и зрение (Нови знания), стр. 42 – 43
Интерактивни въпроси с избираем
отговор, които онагледяват и разно
образяват учебното съдържание.

Занимателно видео, показващо как се правят
фигурки от сянка на ръце.

Интерактивни въпроси с избираем
отговор, които онагледяват и разно
образяват учебното съдържание.

Интерактивна задача с провлачване на мишката
(докосване на екрана на мобилното средство).
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Тема 27: Слънчевата система (Нови знания), стр. 58 – 59
Интерактивна задача с провлачване
на мишката (докосване на екрана на
мобилно средство).

Занимателно видео, което сравнява големината
на небесните
тела от Слънчевата система и
Слънцето.
Интерактивна задача с провлач
ване на мишката
(докосване на
екрана на мобилно средство).

Интерактивни въпроси с избираем отговор,
които онагледяват и разнообразяват учебното съдържание.
Занимателно видео за марсоходи.

Любопитна информация за произхода на
имената на планетите от Слънчевата система.
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Тестове за диагностика
на входното и на изходното равнище
ТЕСТ (Входно равнище – вариант 1)
1. Има собствен обем. Стича се на дъното
на съда и приема формата му. Това е
описание на:
а) газ
б) твърдо тяло
в) течност
2. Трите еднакви свещи от рисунката се
покриват едновременно със стъклени
буркани. Коя от тях ще угасне последна?

а)

б)

в)

7. В хранителната верига от фигурата е
допусната грешка. За да я поправим, трябва
да разменим местата на:

листна въшка

клонка от домат

калинка

а) клонката от домат и калинката
б) калинката и листната въшка
в) листната въшка и клонката от домат
8. Работят по двойки – когато единият се
свива, другият се отпуска. Това са:
а) мускули
б) кости или зъби
в) бели дробове
9. Срещу верните твърдения за свойствата
на чистата вода напиши ДА, а срещу
грешните – НЕ.

3. Кое от изброените свойства се отнася за
чистия въздух, но НЕ се отнася за чистата
вода?
а) Няма мирис.
б) Поддържа горенето.
в) Има маса.

1. Водата е течност с приятен мирис. ______

4. В кой ред са изброени САМО жизнени
процеси?
а) хранене, спане, къпане
б) хранене, дишане, растеж
в) движение, сън, почивка

10. Запиши имената на посочените органи
на човешкото тяло.

5. Кои организми се нуждаят от светлината,
за да изграждат хранителни вещества?
а) всички организми
б) само растенията и гъбите
в) само растенията
6. Таралежът и дивата свиня са:
а) всеядни животни
б) растителноядни животни
в) хищници
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2. Водата е добър разтворител.

______

3. Водата е прозрачна.

______

4. Водата има сладък вкус.

______

1–
2–

3–
4–

ТЕСТ (Входно равнище – вариант 2)
1. Кое от изброените свойства е общо за
чистия въздух, чистата вода, за повечето
стъкла и за някои пластмаси?
а) твърдост
б) прозрачност
в) крехкост

8. Трите правила за здрави зъби са:
а) редовно почистване, правилно хранене,
прегледи при зъболекар
б) гимнастика, сладки храни, горещи напитки
в) редовно плуване, закаляване, приемане
само на течна храна

2. Сипваме лъжичка захар в чаша с вода и
разбъркваме. След известно време захарта:
а) оцветява водата в синьо
б) се превръща във вода
в) се разтваря във водата

9. Колко грама е масата на бананите?

3. Най-замърсен е въздухът:
а) на оживените кръстовища
б) в парка
в) в планината
4. Кактусите растат на места, където много
рядко вали дъжд. Кое приспособление им
помага да оцелеят?
а) ярките цветове
б) дългите корени
в) големите тънки листа

1 кг

100 г

Решение
___________________________________
___________________________________
10. Довърши схемата. Напиши названията на
показаните органи и части от скелета.

5. Ако трябва да групираме организмите,
с кой от изброените въпроси може да
разделим растенията от животните?
а) Нуждаят ли се от вода?
б) Нуждаят ли се от храна?
в) Изграждат ли сами хранителни вещества?

1

3

2

6. В коя от тези хранителни вериги
организмите са подредени правилно?
а) листо

гъсеница

б) паяк

калинка

в) трева

скакалец

котка
листна
въшка
жаба

врабче
човешкото тяло

листо
змия

7. Кръвта се движи в човешкото тяло по
меки тръбички, наречени кръвоносни:
а) съдове
б) сламки
в) черва
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ТЕСТ (Входно равнище – вариант 3)
1. Подреди трите топки според тяхната маса.
Започни от най-малката.
1

а) 1, 3, 2

2

1

3

б) 2, 3, 1

в) 2, 1, 3

2. В кой ред са изброени само предмети,
направени от метал?
а) подкова, палто, тенджера
б) гвоздей, нож, игла
в) лопата, обувка, колан
3. Лесно се свива и разширява. Винаги
запълва целия обем на съда, в който се
намира. Това е:
а) газ
б) течност
в) твърдо тяло

8. Покрити са с емайл, който е най-твърдото
вещество в човешкото тяло. Това са:
а) кости
б) зъби
в) мускули
9. Състави хранителна верига, в която да
участват всички организми от рисунката.

храст

врабче

котка

гъсеница

Решение (запиши имената на организмите)

4. Домашният прах:
а) е съставна част на чистия въздух
б) е замърсител на въздуха
в) подобрява чистотата на въздуха
5. Храненето, дишането и размножаването са:
а) жизнени процеси
б) среда на живот
в) условия на живот
6. В кой ред са изброени само животни, които
се придвижват най-бързо, като бягат?
а) котка, мравка, щъркел
б) куче, шаран, лъв
в) кон, лисица, мечка
7. Наричат ме санитар, защото почиствам
природата от умрели животни. Разпознай ме
на рисунките.

а)		
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б)			

в)

10. Запиши имената на посочените части на
скелета.

ТЕСТ (Изходно равнище – вариант 1)

2. Батериите, динамото и генераторите се
използват като източници на:
а) електрическа енергия
б) топлинна енергия
в) енергия на движението
3. При кръговрата водата се пречиства от
разтворените в нея вещества. Това става при:
а) изпарението на водата
б) втечняването на водните пари и
образуването на облаци
в) падането на валежите
4. Силата на тежестта, с която Земята
привлича един автомобил, зависи от:
а) масата на автомобила
б) обема на автомобила
в) формата на автомобила
5. Орбитата на Земята се намира между
орбитите на:
а) Венера и Марс
б) Марс и Юпитер
в) Меркурий и Венера
6. При утвърдителен отговор (ДА) на кой
от изброените въпроси може да разделим
морските бозайници от рибите?
а) Могат ли да плуват?
б) Дишат ли с бели дробове?
в) Растителноядни животни ли са?
7. В кой ред са изброени само животни,
които раждат малките си?
а) мишка, костенурка, прилеп
б) пингвин, тюлен, крокодил
в) хамстер, котка, кит
8. В кой ред са изброени само влечуги?
а) гущер, хамелеон, охлюв
б) крокодил, костенурка, змия
в) дъждовник, змия, хамелеон

9. Кое НЕ е пример за жизнения процес
размножаване?
а) Глухарче образува семена, които се
разпръскват от вятъра.
б) Пеперуда снася яйца, от които се излюпват
гъсеници.
в) Голяма скала се раздробява на камъчета,
които се отнасят от водата.
10. Коя болест се причинява от вируси?
а) захарна болест
б) тетанус
в) грип
11. Графиката показва как се променя
температурата на въздуха в един слънчев
летен ден. От графиката определете:
30 °C
25 °C
20 °C

Температура

1. По-тежко от водата, добър проводник на
топлина, лесно се обработва, привлича се от
магнит. Тези свойства са характерни за:
а) стъклото
б) желязото
в) дървото

15 °C
10 °C
5 °C
0 °C
8
часà

10
часà

12
часà

14
часà

16
часà

18
часà

Време

а) колко е температурата в 12 часà;
б) в колко часà температурата е 10 °C.
Решение _______________________________
_______________________________________
12. Кои части на цвета са означени с 1 и 2 на
схемата?
1
Решение
1 – _______________
2 – _______________
2
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ТЕСТ (Изходно равнище – вариант 2)

2. При използването на кое от изброените
триенето трябва да е възможно най-малко?
а) спирачка на велосипед
б) автомобилни гуми
в) ски
3. Звукът се разпространява:
а) само във въздуха
б) само във въздуха и във водата
в) в газове, течности и твърди тела
4. В голяма стъклена бутилка има един грам
вода, която изпълва цялата бутилка. В какво
състояние се намира тази вода?
а) лед
б) течност
в) водни пари
5. Кои са двете най-големи планети в
Слънчевата система?
а) Юпитер и Уран
б) Юпитер и Сатурн
в) Сатурн и Нептун
6. При утвърдителен отговор (ДА) на кой
от изброените въпроси може да разделим
бозайниците от птиците?
а) Могат ли да плуват?
б) Дишат ли с бели дробове?
в) Покрити ли са с косми?
7. Редица горски птици имат къси криле.
Късите криле помагат на тези птици:
а) да не измръзват през зимата
б) по-лесно да летят между дърветата
в) да не ги откриват хищниците
8. Организмите с общо местообитание, които
са свързани помежду си, образуват:
а) съобщество
б) банда
в) природно царство

48

9. В кой ред са изброени само органи на
храненето?
а) сърце, стомах, уста
б) хранопровод, стомах, тънко черво
в) стомах, мозък, бели дробове
10. В кой ред са изброени храни, които са
най-богати на въглехидрати?
а) хляб, картофи, ориз
б) сирене, ядки, риба
в) свинско месо, яйца, соя
11. Графиката показва как се променя
температурата на въздуха в един слънчев
летен ден. От графиката определете:
30 °C
25 °C
20 °C

Температура

1. По-леко от водата, добър топлоизолатор,
лесно се обработва, не се привлича от магнит.
Изброените свойства са характерни за:
а) дървото
б) желязото
в) стъклото

15 °C
10 °C
5 °C
0 °C
8
часà

10
часà

12
часà

14
часà

16
часà

18
часà

Време

а) колко е температурата в 10 часà;
б) в кои часове температурата е 25 °C.
Решение _______________________________
_______________________________________
12. Схемата показва как растенията
изграждат хранителни вещества. Кои
вещества са означени с цифрите 1 и 2?

вода +

1

слънчева
енергия
хлорофил

хранителни +
вещества

2

Решение
1 – __________________________________
2 – __________________________________

ТЕСТ (Изходно равнище – вариант 3)
1. Крехко, прозрачно, по-тежко от водата,
добър топлоизолатор. Изброените свойства
са характерни за:
а) стъклото
б) желязото
в) дървото

9. Ларвата на пеперудата се нарича
гъсеница. Какво става с гъсеницата на
следващия етап от жизнения цикъл?
а) Умира.
б) Превръща се в какавида.
в) Превръща се направо в пеперуда.

2. След дъжд мокрият асфалт изсъхва. Какво
става с водата?
а) Разтваря се в асфалта.
б) Превръща се във въздух.
в) Изпарява се и пàрите се смесват с въздуха.

10. Кой етап от жизнения цикъл на човека
е след детството и преди достигането на
зрялата възраст?
а) зародишно развитие
б) бебешка възраст
в) пубертет

4. При горенето се отделя:
а) въглероден диоксид
б) кислород
в) хлорофил
5. Кой е дразнителят, който кара окото да
изпраща съобщения до мозъка?
а) температурата
б) звукът
в) светлината
6. Ако подредим всички планети в една
линия, коя планета ще се намира между
Земята и Юпитер?
а) Венера
б) Марс
в) Сатурн
7. При утвърдителен отговор (ДА) на кой
от изброените въпроси може да разделим
земноводните от влечугите?
а) Имат ли ларви, които дишат с хриле?
б) Имат ли четири крака?
в) Могат ли да плуват?
8. Около девет месеца е продължителността
на бременността при:
а) човека
б) слона
в) кучето

11. Графиката показва как се променя
температурата на въздуха в един слънчев
летен ден. От графиката определете:

Температура

3. Каква е посоката на силата на тежестта,
която действа на движещ се автомобил?
а) нагоре
б) надолу
в) по посока на движението

30 °C
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C
0 °C

8
часà

10
12
часà часà

14
часà

16
часà

18
часà

Време

а) колко е температурата в 8 часà;
б) в колко часà температурата е най-висока.
Решение _______________________________
_______________________________________
12. Попълнете изреченията с думите
тънкото черво, дебелото черво, кръвта,
стомаха или хранопровода.
От устата храната преминава през
________________ и се събира в ___________
От _________________ смлените хранителни
вещества преминават в ______________
Несмлените хранителни остатъци
преминават в ________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Учебна програма по човекът и природата за четвърти клас
(общообразователна подготовка)

Учебният предмет човекът и природата е интегрален по своя характер, защото съчетава в себе
си знания от различни области на познание. В ІV
клас се надграждат знанията, уменията и компетентностите, придобити в III клас, и се подпомага
изучаването на природните науки в следващите
етапи и степени на образованието. В съответствие
с ключовото място на предмета могат да се откроят основните акценти в учебната програма:
•

придобиване на първоначална природонаучна грамотност, усвояване на основни понятия и зависимости за неживата и живата
природа и тяхната взаимна обвързаност;

•

изграждане на разбиране към мерките и дейностите за съхраняване на природната среда;

•

осмисляне на взаимовръзката човек – природа и значението на околната среда за осигуряване на здравословен и качествен живот
на хората;

•

осъзнаване на индивидуалната отговорност
на хората за личното здраве.
Учебното съдържание е структурирано (организирано) около следните водещи идеи:
•

Наблюдението и експериментът (опитът) са
основните методи за изучаване на природните обекти;

•

Основните свойства на телата зависят
от свойствата на веществата, от които са
изградени;

•

Свойствата на веществата и материалите определят тяхната употреба;
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•

Водата съществува в различни състояния в
зависимост от температурата;

•

Някои от производствените и битовите дейности на хората водят до опасно замърсяване
на околната среда (водата и въздуха); замърсяването на околната среда е вредно за растенията, животните и човека;

•

Движението, взаимодействието чрез сили,
използването и преобразуването на енергия,
излъчването и възприемането на светлината
и звука са природни процеси, характерни както за неживите тела, така и за организмите;

•

Жизнените процеси (хранене, дишане, движение, размножаване и развитие) отличават
организмите от неживите тела;

•

Различните жизнени процеси се извършват
от определени органи; всеки орган има своя
специфична функция;

•

Всички организми се намират в тясна връзка
с тяхната среда на живот;

•

Човекът е част от природата;

•

Човекът е отговорен за запазване на равновесието в природата и на собственото си здраве.

Учебното съдържание в учебната програма е
представено чрез очакваните резултати и новите
понятия по теми. Представянето на очакваните
резултати в учебниците е според авторската концепция и при спазване на последователността на
темите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентност

Знания, умения и отношения

Вещества, тела и
организми

▪▪ Различава веществата по свойства и употреба.
▪▪ Разпознава основни замърсители на околната среда.
▪▪ Илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи водата и
сушата, и приспособленията им за живот.
▪▪ Групира животните на бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби
и насекоми.
▪▪ Описва формата и движението на Земята и Луната.
▪▪ Разгранчава планета, спътник и звезда.
▪▪ Назовава по схема планетите от Слънчевата система.

Природни явления и
процеси

▪▪ Познава някои от основните жизнени процеси – хранене, дишане,
размножаване и развитие.
▪▪ Проследява преходите между трите състояния на водата (при
нагряване и охлаждане) и кръговрата на водата.
▪▪ Описва движения на тела и действия на сили.
▪▪ Дава примери за източници на светлина и звук, за тяхното
разпространение и възприемане от човешките сетива.
▪▪ Описва приспособления за движение на животни във водата и на
сушата.
▪▪ Дава примери за получаване на енергия от различни източници и за
нейното използване от човека.
▪▪ Обяснява откъде организмите получават енергия и за какво я
използват.
▪▪ Прилага начини за пестене на енергия.

Човекът и
здравословният начин
на живот

▪▪ Описва по схема храненето, дишането, размножаването и развитието
на човека.
▪▪ Описва очаквани промени в човешкото тяло през пубертета.
▪▪ Дава примери за здравословно хранене и здравословен начин на
живот.
▪▪ Познава заразни и незаразни болести и начини за опазване на
собственото здраве.
▪▪ Разбира вредното въздействие на никотина, алкохола, наркотиците.
▪▪ Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на
равновесието в природата, и мерки за нейното опазване.

Наблюдения,
експерименти и
изследване

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Извършва наблюдения на природни обекти и процеси.
Извършва опити с тела, вещества и растения.
Използва термометър за измерване на температура.
Разчита информация по модели, схеми, таблици, графики.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови понятия

Тела и
вещества

▪▪ Сравнява вещества, използвани във всекидневието,
по техните свойства – горят ли, привличат ли се от
магнит, провеждат ли топлина, разтварят ли се във
вода, плават или потъват (по-тежки или по-леки от
водата).
▪▪ Дава примери за употреба на веществата.
▪▪ Изброява съставни части на почвата и фактори, от
които зависи нейното плодородие.
▪▪ Извършва опити с тела и вещества.
▪▪ Измерва температурата на вода, въздух и телесна
температура в градуси Целзий (ºC).
▪▪ Разпознава трите състояния на водата: лед, вода и
водни пари.
▪▪ Описва въз основа на опити промените в състоянието
на водата при нагряване и охлаждане (топене –
замръзване, изпарение – втечняване).
▪▪ Описва по схема кръговрата на водата в природата и
основните видове валежи (дъжд, сняг, град).
▪▪ Изброява замърсителите на въздуха, водата и почвата и
начините за опазването им.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

топлоизолатор
почва
температура
кипене

Движение и
енергия

▪▪ Разпознава видове движение на тела, срещани във
всекидневието – праволинейно, криволинейно,
въртене, трептене.
▪▪ Посочва примери за трептящи тела, които издават
звук.
▪▪ Илюстрира с примери вредното влияние на шума и
силните звукове върху здравето на човека.
▪▪ Проверява опитно праволинейното разпространение
на светлината.
▪▪ Илюстрира с примери как силите (мускулна сила,
земно притегляне, триене) влияят на движението или
променят формата на телата.
▪▪ Изброява различни видове енергия: енергия на
движението, топлинна енергия, слънчева енергия,
енергия от горива и храни.
▪▪ Илюстрира с примери използването на енергията в
бита, транспорта и от живите организми.
▪▪ Свързва добиването на енергия чрез изгаряне на
природни горива със замърсяването на околната среда.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

звук
слух
светлина
зрение
сила
енергия
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Планетата
Земя

▪▪ Описва формата на Земята и нейното движение
(въртене около оста ѝ и обикаляне по орбита около
Слънцето).
▪▪ Свързва смяната на деня и нощта с въртенето на
Земята около нейната ос.
▪▪ Описва Слънцето като звезда (източник на светлинна
енергия) и Луната като естествен спътник на Земята.
▪▪ Изброява планетите от Слънчевата система.

▪▪ планета
▪▪ звезда
▪▪ година

Жизнени
процеси

▪▪ Описва по схема изграждането на хранителни
вещества от растенията.
▪▪ Обяснява значението на растенията за обогатяването
на въздуха с кислород и пречистването му от
въглероден диоксид.
▪▪ Обяснява откъде организмите получават енергия и за
какво я използват.
▪▪ Дава примери за животни, които дишат с бели дробове
или с хриле.
▪▪ Описва по схема размножаването на цветно растение.
▪▪ Описва по схема жизнения цикъл на едногодишно
тревисто растение.
▪▪ Описва по схема развитието на животни, които снасят
яйца, и такива, които раждат малките си.
▪▪ Обяснява резултатите от проведени опити с растения.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Организмите
и тяхната
среда на
живот

▪▪ безгръбначни
▪▪ Разграничава безгръбначни от гръбначни животни.
животни
▪▪ Групира животните на насекоми, риби, земноводни,
▪▪ гръбначни
влечуги, птици и бозайници.
животни
▪▪ Илюстрира с примери видовото разнообразие на
животни и растения в различни среди на живот (вода, ▪▪ съобщество
суша).
▪▪ Разграничава естествени и изкуствени съобщества и
хранителни взаимоотношения между организмите в
тях.
▪▪ Посочва приспособления на растения и животни към
тяхната среда на живот.
▪▪ Назовава дейностите на човека, водещи до нарушаване
на равновесието в природата, и мерките за нейното
опазване.
▪▪ Описва резултатите от наблюдения на обекти от
живата природа.

хранене
дишане
развитие
размножаване
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Човекът и
здравословният начин
на живот

▪▪ Разпознава на схема органи на човешкото тяло,
свързани с процесите хранене и дишане.
▪▪ Описва (по схеми) размножаването и развитието на
човека и очакваните изменения в детския организъм в
процеса на съзряването му.
▪▪ Изброява основните вещества, необходими на
човешкия организъм, и храните, които ги съдържат.
▪▪ Дава примери за здравословно хранене.
▪▪ Посочва причинители на заразни болести (микроби,
бактерии и вируси) и средства за предпазване и
лекуване (лична хигиена, ваксини, лекарства).
▪▪ Обяснява вредното влияние на никотина, алкохола и
наркотиците.
▪▪ Оценява значението на здравословното хранене,
личната хигиена, физическата активност и
закаляването за укрепване и опазване на собственото
здраве.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

пубертет
въглехидрати
мазнини
белтъци
минерали
витамини

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на учебния предмет в IV клас – 68 часа.
Препоръчително разпределение на часовете
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За нови знания

46%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение

50%

За диагностика на входното и на изходното ниво

4%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценяването на знанията и уменията на учениците по човекът и природата в IV клас се извършва чрез устни и писмени форми на проверка.
Оценяването на резултатите от обучението в IV
клас е формиращо и сумативно. Насочено е преди
всичко към повишаване на ефективността на ученето и личностното развитие на учениците и се
основава на добре планирани и ясно представени
цели на образователните дейности.

Наред с формиращото оценяване, което отбелязва конкретните постижения на ученика за
определена задача или за участието му през часа
като цяло, се прилага сумативно оценяване и се
отчита поетапното личностно придвижване.
При текущото оценяване през годината се
поставят оценки с количествен и качествен показател.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Образователните дейности не са свързани
само с конкретна тема, а имат междупредметен
Ключови
компетентности

характер и са насочени към придобиване на ключови компетентности:

Примерни дейности и междупредметни връзки

Компетентности
в областта на
българския език

✓✓ създаване на кратки текстове за наблюдавани обекти;
✓✓ формулиране на изводи и обобщения;
✓✓ четене и обсъждане на текстове с природонаучно съдържание.

Умения за общуване
на чужди езици

✓✓ изготвяне в екип на „картинен речник‟ с назовавания на някои
обекти от живата и неживата природа.

Математическа
компетентност
и основни
компетентности в
природните науки и
технологиите

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

провеждане на опити, свързани с тела и вещества;
измерване на температура на вода, въздух и телесна температура;
отчитане и записване на резултати от опити;
споделяне на впечатления от наблюдения на нощното небе;
наблюдаване на природни обекти и процеси по даден план и
ориентири;
посещение на обсерватория;
посещение в природонаучни музеи;
разработване на индивидуални или групови проекти по теми,
свързани с природната среда;
наблюдение на единството и многообразието на природния свят в
конкретна среда на живот;
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✓✓ изработване на презентация с природонаучно съдържание;
✓✓ срещи със специалисти в областта на природните науки;
✓✓ участие в учебна екскурзия.
Дигитална
компетентност

✓✓ използване на дигитални устройства за търсене на допълнителна
информация по изучаваното учебно съдържание;
✓✓ представяне в електронен вид на продукти от проектни дейности.

Умения за учене

✓✓ разчитане на информация, представена с модели, схеми, таблици,
графики;
✓✓ групиране на животни в табличен вид според устройството на
тялото им;
✓✓ създаване на план за провеждане на опит;
✓✓ представяне на самостоятелно открита информация и любопитни
факти по зададена тема;
✓✓ работа с модели на Слънчевата система, човешкото тяло и др.

Социални и граждански
компетентности

✓✓ участие при решаване на проблеми и казуси, свързани с найблизката околна среда;
✓✓ участие в екипна дейност за подготовката и създаването на проект.

Инициативност и
предприемчивост

✓✓ участие в действия за преобразяване на най-близкото обкръжение
(квартала, улицата, училищния двор, класната стая);
✓✓ представяне на идеен проект за опазване на околната среда.

Културна
компетентност и
умения за изразяване
чрез творчество

✓✓ изпълняване на произведения, свързани с красотата, хармонията и
величието на природата;
✓✓ изобразяване и изразяване чрез творчество на впечатленията си от
общуването с природата;
✓✓ изработване на книга за богатствата на природата.

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

✓✓ участие в инициативи за природосъобразно използване на
материали и ресурси;
✓✓ участие в дискусии, викторини, състезания по здравни и екологични
теми;
✓✓ формулиране на хигиенни правила за опазване на слуха и зрението;
✓✓ изработване на меню за здравословно хранене.

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

56

57

Тема
на урочната
единица

1

2

2

3

IX

IX

IX

X

X

3

• Актуализира и систематизира основни знания и умения Актуализация на опорни знания чрез използване на
от учебното съдържание по човекът и природата в трети текстове, илюстрации, схеми, тестови задачи и др. от
клас.
учебника и учебната тетрадка.

• Актуализира и систематизира основни знания и умения Актуализация на опорни знания чрез използване на
от учебното съдържание по човекът и природата в трети текстове, илюстрации, схеми, тестови задачи и др. от
клас.
учебника и учебната тетрадка.

5

Методи за работа

Диагностика на входното
равнице

Проверете какво сте
научили

Свойства на веществата

• Сравнява вещества, използвани във всекидневието, по
техните свойства – горят ли, привличат ли се от магнит,
провеждат ли топлина.
• Дава примери за употреба на веществата.

Учене чрез действие – опитно сравняване на магнитни и
топлинни свойства на различни вещества. Проследяване
с примери на връзката свойство – употреба.

• Демонстрира знания и умения от учебното съдържание Решаване на тестови задачи.
по човекът и природата в трети клас.

Решаване на задачи за начален преговор от учебника
и учебната тетрадка (със свободен отговор и с избор на
отговор).

Човекът и здравословният • Актуализира и систематизира основни знания и умения Актуализация на опорни знания чрез използване на
начин на живот
от учебното съдържание по човекът и природата в трети текстове, илюстрации, схеми, тестови задачи и др. от
клас.
учебника и учебната тетрадка.
(Начален преговор)

Организмите и тяхната
среда на живот
(Начален преговор)

Тела и вещества
(Начален преговор)

ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА

1

IX

4

Очаквани резултати
от обучението

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет човекът и природата за четвърти клас
(общообразователна подготовка)

1
2
3
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа

месец

Календар

седмица

6

Бележки/
коментари
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4

4

5

5

6

6

7

7

8

X

X

X

X

X

X

XI

XI

XI

1

2
Експериментална работа – опитно демонстриране и
доказване на свойства (материали, по-леки или по-тежки
от водата, несмесващи се течности, действие на магнити,
проводници на топлина).

5

• Измерва температурата на вода, въздух и телесна
температура в градуси Целзий (ºC).
• Извършва опити с тела и вещества.

• Измерва температурата на вода, въздух и телесна
температура в градуси Целзий (ºC).

Практическо измерване на температура, представяне на
експериментални резултати в табличен и в графичен вид.

Практическа работа с термометър, използване на
единицата за температура (измерване, пресмятане),
опитно демостриране и описване на изменението на
температурата при топлообмен.

• Изброява съставни части на почвата и фактори, от които Описване на състава и свойствата на почвата чрез разказ,
зависи нейното плодородие.
беседа, използване на схеми, илюстрации и показване на
образци от различни видове почва.

• Сравнява вещества, използвани във всекидневието, по
техните свойства – привличат ли се от магнит, провеждат
ли топлина, разтварят ли се във вода, плават или потъват
(по-тежки или по-леки от водата).
• Дава примери за употреба на веществата.
• Извършва опити с тела и вещества.

4

Тела и вещества
(Обобщение)

Замърсяване и
пречистване на водите

Кръговрат на водата

Водата променя
състоянието си
(Упражнение)

Работа със схеми и илюстрации, беседа, разказ.

Обобщаване и затвърдяване на изученото чрез беседа,
използване на илюстрации, таблици, схеми и решаване
на задачи от учебника и от учебната тетрадка.

• Изброява замърсителите на въздуха, водата и почвата и Аргументиране на значението на чистата вода за
начините за опазването им.
хората, посочване на основни замърсители и методи за
пречистване чрез примери, използване на схеми, прости
опити, разказ и беседа.

• Описва по схема кръговрата на водата в природата и
основните видове валежи (дъжд, сняг, град).

• Описва въз основа на опити промените в състоянието на Експериментална работа – групова, самостоятелна,
водата при нагряване и охлаждане (топене – замръзване, домашни опити, анализ на експериментални резултати,
изпарение – втечняване).
изводи.
• Извършва опити с тела и вещества.

Трите състояния на водата • Разпознава трите състояния на водата: лед, вода и
Демонстриране на трите състояния на водата и преходите
между тях чрез опити и примери от всекидневието.
водни пари.
• Описва въз основа на опити промените в състоянието на
водата при нагряване и охлаждане (топене – замръзване,
изпарение – втечняване).

Измерване на
температура
(Упражнение)

Температура

Почва

Свойства на веществата
(Упражнение)

3
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8

2

9

9

10

10

11

11

XI

XI

XI

XI

XII

XII

3

Проверете какво сте
научили (Упражнение)

Енергия

Сили

Светлина и зрение

Изследване на звука
(Упражнение)

Звук и слух

Движение на телата

ДВИЖЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ

XI

1
Решаване на различни видове задачи (включително
тестови) от учебника и от учебната тетрадка.

5

• Изброява различни видове енергия: енергия на
движението, топлинна енергия, слънчева енергия,
енергия от горива и храни.
• Илюстрира с примери използването на енергията в бита,
транспорта и от живите организми.

Въвеждане на елементарно равнище чрез примери от
всекидневието на понятията енергия, видове енергия
и посочване на характерни случаи на превръщане и
използване на енергията.

• Илюстрира с примери как силите (мускулна сила, земно Демонстриране на видове сили и резултата от тяхното
притегляне, триене) влияят на движението или променят действие. Геометрично представяне на посоката и
формата на телата.
големината на сила. Изясняване с подходящи примери
и опити от какво зависят силата на тежестта и силите на
триене.

• Проверява опитно праволинейното разпространение на Доказване с опити, че светлината се разпространява
светлината.
праволинейно. Наблюдаване на отражение на светлината
и получаване на сянка.

• Посочва примери за трептящи тела, които издават звук. Изследване на звука чрез опити – работа по групи,
• Илюстрира с примери вредното влияние на шума и
индивидуално и домашни опити.
силните звукове върху здравето на човека.

• Посочва примери за трептящи тела, които издават звук. Използване на нагледни материали (илюстрации от
• Илюстрира с примери вредното влияние на шума и
учебника и тетрадката) за описване на източници на звук,
силните звукове върху здравето на човека.
разпространение на звука (аналогия с водните вълни)
и възприемането на звука от ухото. Изясняване чрез
примери на вредата от силния шум.

• Разпознава видове движение на тела, срещани във
Демонстриране с прости опити и примери от
всекидневието – праволинейно, криволинейно, въртене, всекидневието на основните видове движение на телата.
трептене.
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12

13

XII

XII

13

14

14

15

15

16

16

XII

I

I

I

I

I

I

3

Проверете какво сте
научили (Упражнение)

Движение и енергия
(Обобщение)

Енергия и околна среда

Проверете какво сте
научили (Упражнение)

Планетата Земя
(Обобщение)

Светът на планетите
(Проекти)

Нощното небе
(Наблюдение)

Слънчевата система

Слънцето и Луната

Движението на Земята

ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

12

2

XII

1

• Изброява планетите от Слънчевата система.

• Описва Слънцето като звезда (източник на светлинна
енергия) и Луната като естествен спътник на Земята.

• Описва формата на Земята и нейното движение
(въртене около оста є и обикаляне по орбита около
Слънцето).
• Свързва смяната на деня и нощта с въртенето на Земята
около нейната ос.

• Илюстрира с примери използването на енергията в бита,
транспорта и от живите организми.
• Свързва добиването на енергия чрез изгаряне на
природни горива със замърсяването на околната среда.

4

Решаване на различни видове задачи (включително
тестови) от учебника и от учебната тетрадка.

Обобщаване и затвърдяване на изученото чрез беседа,
използване на илюстрации, таблици, схеми и решаване
на задачи от учебника и от учебната тетрадка.

Самостоятелна работа на учениците в група, изготвяне и
защита на проект (компютърна презентация).

Практически дейности на терен – наблюдение на Луната,
на звезди и планети.

Представяне на Слънчевата система чрез модели и
схеми, самостоятелна работа и проучване на учениците –
любопитни факти за планетите.

Въвеждане на понятията Слънце, звезда, Луна
(естествен спътник на Земята) чрез беседа и максимално
използване на житейския опит и наблюдение на децата и
с помощта на илюстрации, схеми и модели.

Използване на нагледни материали – макети, модели,
схеми, рисунки, за демонстриране на формата на Земята,
нейното движение, смяната на деня и нощта и видимото
движение на Слънцето.

Решаване на различни видове задачи (включително
тестови) от учебника и от учебната тетрадка.

Обобщаване и затвърдяване на изученото чрез беседа,
използване на илюстрации, таблици, схеми и решаване
на задачи от учебника и от учебната тетрадка.

Използване на нагледни материали (схеми, илюстрации)
за групиране на природните източници на енергия,
за изясняване на процеса горене и свързаното с него
замърсяване на околната среда. Беседа как да намалим
замърсяването.

5

6

61

2

18

18

17

17

19

19

II

II

2

1

Календар

месец

Хранене и дишане
(Упражнение)

• Дава примери за животни, които дишат с бели дробове
или с хриле.
• Обяснява откъде организмите получават енергия и за
какво я използват.

Дишане на животните и
на растенията

Развитие на растенията

Размножаване на
цветните растения

3

Тема
на урочната
единица

• Описва по схема жизнения цикъл на едногодишно
тревисто растение.

• Описва по схема размножаването на цветно растение.

4

Очаквани резултати
от обучението

Съчетаване на различни методи – разказ, беседа, работа
със схеми и експериментална работа.

Използване на нагледни материали – схеми, рисунки,
образци от цветове и семена, за описване на строежа на
цвета и размножаването на цветните растения.

5

Методи за работа

Затвърдяване на знанията за жизнените процеси
хранене и дишане на организмите чрез самостоятелна
практическа работа на учениците (задачи и опити).

Описване в опростен вид с използване на схеми и
илюстрации на жизнения процес дишане при животните
и растенията и аргументиране на потребността на
организмите непрекъснато да дишат.

Проследяване по схема от какво се нуждаят растенията,
за да изграждат сами хранителни вещества, и как при
този процес те снабдяват с храна и енергия животните,
пречистват въздуха и го обогатяват с кислород.
Проследяване в опростен вид на преноса на енергия:
Слънце – растения – животни.

• Описва по схема изграждането на хранителни вещества
от растенията.
• Обяснява значението на растенията за обогатяването
на въздуха с кислород и пречистването му от въглероден
диоксид.
• Обяснява откъде организмите получават енергия и за
какво я използват.

Храната – източник на
енергия за организмите

5

Чрез беседа и използване на нагледни материали (схеми,
рисунки) се обобщава и систематизира изученото в трети
клас за жизнените процеси.

4

Жизнени процеси
(Обобщение на изученото
в трети клас)

3

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

II

II

I

I

ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ

1

седмица

6

Бележки/
коментари

6
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20

21

21

22

22

II

II

II

III

III

Проверете какво сте
научили (Упражнение)

Жизнени процеси
(Обобщение)

Развитие на животните
(Упражнение)

Развитие на животни,
които раждат малките си

Развитие на животни,
които снасят яйца

Размножаване и
развитие на растенията
(Упражнение)

3

23

23

24

24

III

III

III

III

Приспособления
на животните и на
растенията (Упражнение)

Среда на живот

Групиране на животните
(Упражнение)

Групиране на животните

4

• Описва връзката между растенията и животните в
дадена среда чрез хранителни вериги.

• Описва по схема развитието на животни, които раждат
малките си.

• Описва по схема развитието на животни, които снасят
яйца.

• Обяснява резултатите от проведени опити с растения.

• Посочва приспособления на растения и животни към
тяхната среда на живот.

• Илюстрира с примери видовото разнообразие на
животни и растения в различни среди на живот (вода,
суша).

• Посочва приспособления на растения и животни към
тяхната среда на живот.

• Разграничава безгръбначни от гръбначни животни.
• Групира животните на насекоми, риби, земноводни,
влечуги, птици и бозайници.

ОРГАНИЗМИТЕ И ТЯХНАТА СРЕДА НА ЖИВОТ

20

2

II

1

Затвърдяване и разширяване на знанията чрез решаване
на задачи – извличане и анализ на информация,
самостоятелно проучване, дискусия.

Демонстриране на видовото разнообразие от растения
и животни в различни среди на живот с използване
на схеми, рисунки, видеофилми и други нагледни
материали.

Затвърдяване на знанията чрез индивидуална и групова
работа – решаване на задачи за групиране по зададени
критерии, самостоятелно проучване.

Разказ и беседа, извличане на информация от таблица,
развиване на умение за групиране на обекти по зададени
признаци.

Решаване на различни видове задачи (включително
тестови) от учебника и от учебната тетрадка.

Обобщаване и затвърдяване на изученото чрез беседа,
използване на илюстрации, таблици, схеми и решаване
на задачи от учебника и от учебната тетрадка.

Затвърдяване на знанията чрез решаване на задачи,
спомагащи за развиване на умения за извличане на
информация от схеми и рисунки и четене с разбиране.

Разказ и беседа, основана на лични наблюдения на
учениците (развитие на домашни и селскостопански
животни), използване на схеми, рисунки и снимки.

Разказ и беседа с учениците с активно използване на
нагледни материали – схеми на жизнен цикъл, строеж на
яйце, развитие на зародиш.

Затвърдяване и разширяване на знанията чрез решаване
на задачи, анализ на данни, работа със схема и домашни
опити.

5

6

63

25

26

26

27

III

IV

IV

IV

Проверете какво сте
научили (Упражнение)

Организмите и тяхната
среда на живот
(Обобщение)

Разнообразието в
живата природа (Учебна
екскурзия)

Опазване на природата

Съседи в природата

3

Развитие на човека

28

29

29

IV

V

V

Как да се храня
здравословно
(Упражнение)

Здравословно хранене

Органи на храненето и
дишането (Упражнение)

28

IV

Хранене и дишане при
човека

27

IV

4
Разказ и беседа, работа със схеми (съставяне на
хранителни вериги).

5

• Описва резултатите от наблюдения на обекти от живата
природа.

• Дава примери за здравословно хранене.

• Описва (по схеми) размножаването и развитието на
човека и очакваните изменения в детския организъм в
процеса на съзряването му.
• Изброява основните вещества, необходими на
човешкия организъм, и храните, които ги съдържат.

• Разпознава на схема органи на човешкото тяло,
свързани с процесите хранене и дишане.

Формиране на отношение за здравословен начин
на живот чрез запознаване с основните вещества,
необходими на организма, и с изискванията за
здравословно хранене.
Затвърдяване на знанията чрез решаване на задачи –
групиране на храни, съставяне на меню, извличане на
информация от таблица и други.

Разширяване и задълбочаване на изученото за органите
на човека и техните функции чрез беседа и използване на
нагледни материали (схеми).
Затвърдяване на знанията и придобиване на умения чрез
практическа работа – решаване на задачи и извършване
на опити.
Използване на схеми, модели, анимации и видеофилми и
беседа с учениците по зададената тема.

Решаване на различни видове задачи (включително
тестови) от учебника и от учебната тетрадка.

Обобщаване и затвърдяване на изученото чрез беседа,
използване на илюстрации, таблици, схеми и решаване
на задачи от учебника и от учебната тетрадка.

Практическа работа на терен, извличане на информация
от различни източници.

• Назовава дейностите на човека, водещи до нарушаване Чрез беседа и подходящи примери изграждане на
на равновесието в природата, и мерките за нейното
отношение на грижа за природата (ролята на човека
опазване.
за запазване на равновесието в природата и защита на
застрашените животински и растителни видове).

• Разграничава естествени и изкуствени съобщества и
хранителни взаимоотношения между организмите в тях.

ЧОВЕКЪТ И ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

25

2

III
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64

30

31

31

32

32

33

33

34

34

V

V

V

V

V

VI

VI

VI

VI

Проверете какво сте
научили (Годишен
преговор)
Проверете какво сте
научили (Годишен
преговор)
Диагностика на изходно
равнище

Човекът и природата
(Годишно обобщение)

Човекът и природата
(Годишно обобщение)

Проверете какво сте
научили (Упражнение)

Човекът и
здравословният начин на
живот (Обобщение)

Здравословен начин на
живот

Болести

3

4

5

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

Решаване на тестови задачи от книгата за учителя и
тетрадката.

Обобщаване и затвърдяване на знанията чрез решаване
на задачи от учебника и тетрадката.

Обобщаване и затвърдяване на знанията чрез решаване
на задачи от учебника и тетрадката.

Обобщение чрез беседа, отговори на въпроси и решаване
на задачи.

Обобщение чрез беседа, отговори на въпроси и решаване
на задачи.

Решаване на задачи от учебника и от тетрадката.

• Посочва причинители на заразни болести (микроби,
Запознаване чрез разказ и беседа на учениците с
бактерии и вируси) и средства за предпазване и лекуване преносители на заразни болести и с хигиенни правила
(лична хигиена, ваксини, лекарства).
за предпазване, формиране на отношение на грижа за
собственото здраве.
Разясняване чрез беседа и примери на вредата от
• Обяснява вредното влияние на никотина, алкохола и
наркотиците.
цигарите, алкохола и наркотиците и изграждане на
• Оценява значението на здравословното хранене,
отношение на здравословен начин на живот.
личната хигиена, физическата активност и закаляването
за укрепване и опазване на собственото здраве.
Обобщаване и затвърдяване на изученото чрез беседа,
използване на илюстрации, таблици, схеми, изготвяне на
табла, решаване на задачи от учебника и от тетрадката.

Разработил:……………………………………..
(Име, фамилия, подпис)
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РЕШЕНИЯ
на задачите от учебната тетрадка

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Отговори на тестовите задачи от учебника, учебната тетрадка
и книгата за учителя
Учебник

Учебна тетрадка

Тест 1
1в 2в 3а 4б 5а 6в 7а 8б
9. 2000 г – 500 г = 1500 г
10. 1 – бели дробове, 2 – черва, 3 – очи, 4 – стомах
5 – мозък, 6 – сърце
Тест 2
1б 2в 3а 4а 5в 6б 7а 8в
9. мед, алуминий, желязо
10. 1 – изпарение, 2 – втечняване на водните пари,
3 – валежи, 4 – събиране на водата
Тест 3
1в 2б 3б 4б 5в 6а 7в 8а
9. Момчето. Светлината се разпространява право
линейно и затова преминава през правата тръба, но
не може да премине през кривата.
10. а) кислород, б) въглероден диоксид, в) вода
Тест 4
1в 2б 3б 4в 5в 6б 7а 8а
9. 1 – изток, 2 – юг, 3 – запад, 4 – север
10. 1 – Венера, 2 – Марс, 3 – Сатурн; а) Сатурн;
б) Уран и Нептун
Тест 5
1в 2в 3б 4в 5б 6а 7а 8б
9. 2 – ларва, 3 – какавида
10. 1 – прилеп, мишка, делфин, 2 – гущер, врабче,
морска костенурка, 3 – шаран, октопод
Тест 6
1б 2б 3в 4а 5а 6б 7в 8в
9. Ще намалее броят и на лалугерите, и на мишело
вите.
10. Рапанът живее в морето и не е член на горското
съобщество. Може да се замени например с някоя
горска птица (синигер, кълвач, авлига, сойка и др.).
Тест 7
1б 2б 3а 4в 5а 6б 7в 8б
9. 1 – стомах, 2 – яйчник, 3 – бял дроб; а) белите дро
бове; б) стомахът; в) яйчниците (женски)
10. Наркотици, наркомани
Тест 8
1а 2в 3б 4а 5б 6б 7а 8а 9б 10в
11. 1 – хранопровод, 2 – стомах, 3 – тънко черво,
4 – дебело черво. Хранене
12. а) 1 – Земя, 2 – Юпитер, 3 – Сатурн; б) Юпитер и
Сатурн

Тест 1
1б 2б 3а 4в 5в 6в 7а 8б
9. Свещ 2, защото под големия буркан има повече
въздух.
10. ДА, НЕ, НЕ, ДА, ДА
Тест 2
1б 2в 3б 4а 5б 6а 7в 8в
9. От стъблото на глога излизат бодливи тръни. Те са
средство за защита.
10. листо → листна въшка → мравка
Тест 3
1в 2в 3в 4б 5а 6в 7а 8б
резец
9.
кучешки зъб

кътник
кътник
кучешки зъб
резец
10. а) Има неправилна стойка
б) Изкривяване на гръбначния стълб
Тест 4
1б 2б 3б 4а 5б 6а 7в 8б 9в 10а 11в 12б
13в 14в 15а 16в
17. 500 г – 50 г – 10 г = 440 г
18. Безцветна течност, не поддържа горенето, проз
рачна течност, без мирис, добър разтворител
19. Лисица, орел, вълк, бухал
20. Сърце, мозък, бели дробове, стомах
Тест 5
1б 2б 3а 4а 5в 6б 7в 8а
9. а) Част от водата се изпарява.
б)
Водните
1
пари се втеч
няват и вър
2
ху стъклото
се образуват
капчици вода.
10. Точка 3

3
4
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Тест 6
1а 2б 3а 4б 5в 6б 7в 8в
9. Само наблюдател 1. Светлината се разпространя
ва праволинейно и не може да премине през крива
та тръба.
10. а) Слънцето; б) Не. Слънцето е източник на „чиста
енергия”, защото светлинната енергия се поглъща и
използва от растенията и устройствата (слънчеви ба
терии), без при това да се отделят вредни вещества.
Тест 7
1в 2в 3в 4б 5б 6а 7а 8в
9. ... изток... запад... въртенето на Земята около ней
ната ос
10. А – Слънце, Б – Венера, В – Сатурн, Г – Уран
Тест 8
1в 2а 3в 4б 5а 6б 7в 8в
9. 1 – кислород, 2 – въглероден диоксид
10. Снасят яйца: пеперуда, риба, костенурка, ястреб.
Раждат малките си: мишка, хамстер.
Тест 9
1б 2б 3в 4а 5в 6в 7а 8в
9. Например: муха, щука, жаба, гущер, врабче, котка
10. Жаба 2. Жаба 1 има защитна окраска, а жаба 2 –
предупредителна окраска. С яркия си червен цвят тя
предупреждава, че е отровна.
Тест 10
1в 2б 3б 4а 5в 6в 7а 8в
9. ... устата... хранопровода... стомаха... тънкото чер
во ... кръвта
10. 1. Въглехидратите, 2. Мазнините, 3. Витамините,
4. Белтъците
Тест 11
1в 2а 3б 4б 5а 6б 7б 8в 9в 10б 11а 12б
13в 14а 15в 16а
17. кислород, желязо, нефт, дърво
18. 34 °C – 18 °C = 16 °C
19. 1. бозайник, 2. насекомо, 3. птица, 4. земноводно,
5. риба

20. 1. Бактерии – тетанус (туберколоза, чума, холера,
коремен тиф и много други)
2. Вируси – грип (различни видове шарка, бяс, детски
паралич, хепатит, заушка и други)

Книга за учителя
Тест (Входно равнище – вариант 1)
1в 2б 3б 4б 5в 6а 7в 8а
9. 1 – НЕ, 2 – ДА, 3 – ДА, 4 – НЕ
10. 1 – мозък, 2 – бели дробове, 3 – стомах, 4 – черва
Тест (Входно равнище – вариант 2)
1б 2в 3а 4б 5в 6в 7а 8а
9. маса на бананите = 1000 г – 100 г = 900 г
10. 1 – стомах, 2 – мозък, 3 – черва, 4 – гръден кош,
5 – череп
Тест (Входно равнище – вариант 3)
1в 2б 3а 4б 5а 6в 7в 8б
9. храст
гъсеница
врабче
котка
10. череп, гръден кош, гръбначен стълб
Тест (Изходно равнище – вариант 1)
1б 2а 3а 4а 5а 6б 7в 8б 9в 10в
11. а) 25 °C; б) 8 часà
12. 1 – тичинки, 2 – плодник
Тест (Изходно равнище – вариант 2)
1а 2в 3в 4в 5б 6в 7б 8а 9б 10а
11. а) 20 °C; б) 12 часà и 16 часà
12. 1 – въглероден диоксид, 2 – кислород
Тест (Изходно равнище – вариант 3)
1а 2в 3б 4а 5в 6б 7а 8а 9б 10в
11. а) 15 °C; б) 14 часà
12. От устата храната преминава през хранопровода
и се събира в стомаха. От тънкото черво смлените
хранителни вещества преминават в кръвта. Несмле
ните хранителни остатъци преминават в дебелото
черво.

Оценяване на тестовете за входно и за изходно равнище
Всяка задача с избор на отговор се оценява с 1 точка. Всяка задача със свободен отговор се оценява с 2 точки.
Максимална оценка: тест за входно равнище 12 точки; тест за изходно равнище 14 точки.
Схема за оценяване (входно равнище)
0 – 3 точки 		
Слаб 2
4 – 5 точки 		
Среден 3
6 – 7 точки 		
Добър 4
8 – 9 точки 		
Мн. добър 5
10 – 12 точки 		
Отличен 6
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Схема за оценяване (изходно равнище)
0 – 4 точки 		
Слаб 2
5 – 6 точки 		
Среден 3
7 – 8 точки 		
Добър 4
9 – 11 точки 		
Мн. добър 5
12 – 14 точки 		
Отличен 6

Компетентности, проверявани в тестовите задачи за изходно равнище
Компетентности като очаквани резултати от обучението

Номер на
задачата

Вариант
на тест

Брой
точки

Сравнява вещества, използвани във всекидневието, по техните свойства – горят ли, привличат
ли се от магнит, провеждат ли топлина, разтварят ли се във вода, плават или потъват (по-тежки
или по-леки от водата).

1.
1.
1.

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

1
1
1

Измерва температурата на вода, въздух и телесна температура в градуси Целзий (ºC).
Описва въз основа на опити промените в състоянието на водата при нагряване и охлаждане
(топене – замръзване, изпарение – втечняване).
Описва по схема кръговрата на водата в природата и основните видове валежи (дъжд, сняг, град).

11.
11.
11.
4.
2.
3.

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 1

2
2
2
1
1
1

Дава примери за източници на светлина и звук, за тяхното разпространение и възприемане от
човешките сетива.

3.
5.

Вариант 2
Вариант 3.

1
1

Илюстрира с примери как силите (мускулна сила, земно притегляне, триене) влияят на движението или променят формата на телата.

4.
2.
3.
2.

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 1

1
1
1
1

4.

Вариант 3

1

5.
5.
6.
12.
12.
7.
9.
8.
9.

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 2
Вариант 1
Вариант 1
Вариант 1
Вариант 3
Вариант 3

1
1
1
2
2
1
1
1
1

Групира животните на насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.

6.
8.
6.
7.

Вариант 1
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

1
1
1
1

Посочва приспособления на растения и животни към тяхната среда на живот.

7.

Вариант 2

1

Разграничава естествени и изкуствени съобщества и хранителни взаимоотношения между
организмите в тях.

8.

Вариант 2

1

Разпознава на схема органи на човешкото тяло, свързани с процесите хранене и дишане.

9.
12.

Вариант 2
Вариант 3

1
2

Описва (по схеми) размножаването и развитието на човека и очакваните изменения в детския
организъм в процеса на съзряването му.

10.

Вариант 3

1

Изброява основните вещества, необходими на човешкия организъм, и храните, които ги съдържат.

10.

Вариант 2

1

Посочва причинители на заразни болести (микроби, бактерии и вируси).

10.

Вариант 1

1

Изброява различни видове енергия: енергия на движението, топлинна енергия, слънчева енергия, енергия от горива и храни.
Свързва добиването на енергия чрез изгаряне на природни горива със замърсяването на околната среда.
Изброява планетите от Слънчевата система.
Описва по схема изграждането на хранителни вещества от растенията.
Описва по схема размножаването на цветно растение.
Описва по схема развитието на животни, които снасят яйца, и такива, които раждат малките си.
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