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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
в неживата и в 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 на собственото здраве на детето.
Учебният комплект по човекът и природата за трети
клас на издателство „Булвест 2000“ включва:
учебник,
учебна тетрадка,
електронен учебник,
книга за учителя.
Учебното съдържание е определено от държавния
образователен стандарт за общообразователна подготовка и от учебната програма по човекът и природата
за трети 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.

Максим Максимов • Десислава Миленкова

езвъзмездно ползване

ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕСТ 2000
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Учебникът
Учебното съдържанието е
разделено на три части:
1. Тела и вещества
2. Организмите и тяхната
среда на живот
3. Човекът и здравословният начин на живот
Всяка част съответства на
обобщена тема от учебната

програма. В учебника са разработени 17 урока за
нови знания (53% от всички часове) и 13 урока за
затвърдяване на новите знания и за обобщения (41%
от всичките часове). Оставащите два учебни часа
съгласно изискванията на учебната програма са за
диагностика на входното и изходното равнище. Освен
това в учебника са включени четири теста: един тест
за начален преговор и по един тест в края на всяка от
трите части на учебника.
Организацията на учебника и представените дейности са в съответствие с възрастовите особености
на учениците и способността им да възприемат и
запомнят различни видове информация (вж. схемата).
Уроците за нови знания започват с въвеждащ
текст. Той съдържа примери и въпроси, поставящи
учениците в проблемна ситуация, което ги мотивира
да изучават дадената тема. 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.
Уроците за затвърдяване на новите знания и за
обобщение са три вида: 1. Упражнения; 2. ОбобщиКакво запомняме?

10% от това,
което четем

70% от това,
което казваме

20% от това,
което чуваме

30% от това,
което виждаме

90% от това, което
казваме и извършваме

телни уроци; 3. Проверете какво сте научили (в края
на всяка част).
В учебника са включени и 4 теста, всеки с по 8 задачи – 6 с избор на отговор и 2 със свободен отговор.

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.

Книгата за учителя

Учебната тетрадка
Към всеки урок за нови знания от учебника в учебната
тетрадка са разработени задачи,
разположени на един разтвор.
Задачите са тясно свързани с
изучаваното учебно съдържание. Те спомагат за неговото
по-задълбочено разбиране, за
затвърдяване на знанията и за
тяхното практическо приложение. Част от задачите са
експериментални. Пригодени са за самостоятелно изпълнение от учениците в домашни условия с подръчни
материали. Придружени са с подробни инструкции.
Отделни задачи съдържат в подходяща форма допълнителен учебен материал, чрез който се разширяват
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 или попълва пропуснати думи в изречения. Много
от задачите съдържат елемент на игра – решаване на
кръстословица, отгатване на загадки, преминаване през
лабиринт и други.
В тетрадката са разработени задачи за начален и
годишен преговор и тестови задачи, подобни на онези
в учебника. Така още от трети клас учениците започват
да придобиват умения за работа с тестове.
Електронният вариант на учебника
Съдържа всички уроци и илюстрации от книжното
тяло на учебника по човекът и природата за трети клас,
разработени като електронен продукт.
В края на електронния вариант са вградени интерактивни ресурси, които следват съдържанието и имат за
цел да допълнят и разнообразят учебните теми. 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 докосване
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.

В нея са дадени методически разработки на всички
уроци за нови знания. Приложена е учебната програма
по човекът и природата за трети клас. Предложено е
примерно разпределение на учебното време. В края на
Приложението учителят може да намери отговорите
на задачите от учебната тетрадка.

Междупредметните връзки

Постепенното обогатяване на комуникативните
възможности на учениците е една от основните общи
цели с езиковото обучение. В трети клас децата продължават да развиват умението си да четат, да осмислят прочетеното и да го преразказват със свои думи.
В процеса на природонаучното обучение те описват
наблюдавани обекти, изказват предположения, правят
изводи и обобщения, като постепенно 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.
Междупредметните връзки с математиката не
се ограничават само с използването на някои мерни
единици (килограм, метър, секунда) и понятия (форма,
дължина, време). Развиват се общи умения като групиране по определен признак, сравняване, анализиране,
правене на умозаключения.
Изучаването на свойствата на материалите (здравина, еластичност, пластичност), тяхното практическо
използване и преработка (рециклиране), работа с
прости инструменти и други практически дейности се
осъществяват съвместно с обучението по технологии и
предприемачество. 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). Чрез
рисунки учениците изразяват своите впечатления от
общуването си с природата. Използват знанията си за
цветовете при описване на свойствата на материалите
и окраската на животните.
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Методически разработки и указания
към уроци от учебника
Телата около нас

Очаквани резултати

в балона е газово тяло. При въвеждането на понятието
тяло обаче не е необходимо да се разглеждат всички
видове тела. Желателно е да се използват като примери
предимно твърди тела.

Основни понятия: тяло, вещество, обем, маса.

Телата заемат място. Демонстрирайте свойството
на телата да заемат място. Задайте например въпроса:
Можете ли да поставите в една ученическа чанта
учебниците и тетрадките на целия клас? (В чантата
няма достатъчно място.) Използвайте представата
на децата за голямо и малко: гардеробът е голям,
защото заема много място. Моливът е по-малък – той
заема по-малко място. Въведете понятието обем,
като използвате речника. Поставете задачата всеки
ученик сам да подреди топките от фигурата на с. 10
от учебника според техния обем (баскетболна топка,
футболна топка, топка за тенис, топка за пинг-понг).
Задачата с фигурите от еднакви кубчета прави меж-

Ученикът трябва да:
● Описва общи характеристики на телата – съставени са от вещества, имат обем и маса.

Насоки за провеждането на урока
Увод. Насочете вниманието на учениците към
рисунката до заглавието на урока. Гвоздеят, книгата,
Земята и т.н. са примери за тела. Нека децата да дадат
още примери за тела – от класната стая и извън нея.
Обърнете внимание, че и живите същества също се
отнасят към телата (всяко растение или животно също
е тяло).
Понятието тяло е много общо. Тухлата е твърдо тяло. Водата в чашата е течно тяло. Въздухът
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дупредметна връзка с математиката. Фигура 1 е съставена от 6 еднакви кубчета. Следователно нейният
обем е 6 пъти по-голям от обема на едно кубче. При
фигура 2 кубчетата са 7.
В трети клас обемът се въвежда като големина
на мястото, заемано от едно тяло. Не е необходимо да се използва понятието пространство.
Единиците за обем (литър, кубичен метър и др.) ще се
изучават в 5. клас.

Телата са съставени от вещества. Насочете
вниманието на учениците към илюстрацията с различните тела и им поставете задачата да определят
от какво са направени. Обобщете, че стъклото, порцеланът, гумата и т.н. са вещества. Нека учениците
самостоятелно да дадат примери за различни по обем
и външен вид тела, съставени от едно и също вещество – например от дърво (стол, маса, дървена лъжица
и др.). След това им покажете тела с еднаква форма
и обем, съставени от различни вещества (например
метално, стъклено и пластмасово топче, които предварително сте набавили). Учениците определят от
какво са съставени различните топчета. Подобни
примери ще помогнат на децата да разграничават
понятията тяло и вещество: всяко конкретно нещо
(предмет) е тяло. Телата са съставени от вещества.
Различни тела може да са съставени (направени) от
едно и също вещество.
Телата имат маса. Масата се въвежда като мярка
за количеството на веществото в едно тяло. Използвайте рисунката с двете торби брашно. Голямата торба
е тяло с по-голяма маса. Малката торба е тяло с помалка маса. Това е така, защото в голямата торба има
повече брашно, т.е. тя е съставена от повече вещество.
Използвайте знанията на учениците по математика за
килограма. Подчертайте, че килограмът е единица за
маса. Например, нека масата на голямата торба е 20 кг,
а на малката – 10 кг. Това означава, че в голямата торба
има 2 пъти повече брашно.
От всекидневния си опит децата знаят, че едни
тела са по-тежки, а други – по-леки. Свържете тези
знания с масата на телата. По-тежките тела имат
по-голяма маса (използвайте рисунката с куфара
и чантата). Учениците трябва да разберат, че килограмът е единица за маса, а не за тегло. Когато във
всекидневния живот казваме, че една диня тежи
5 кг, ние всъщност имаме предвид, че масата на динята
е 5 кг. От математиката учениците знаят, че телата се
теглят на везни. Обърнете внимание, че с везните ние
сравняваме масите на телата. Когато везните са в равновесие, това означава, че телата, които са поставени
на двете им блюда, имат еднакви маси. Когато масите

са различни, везните се наклоняват към тялото с по-голяма маса. При наличие на везни демонстрирайте пред
учениците как става сравняването на масите на телата.
Във всекидневието се смесват понятията маса
и тегло. Това обаче са различни величини,
които се измерват с различни единици. Единицата за маса е килограмът. Теглото е сила (силата,
с която тялото натиска опората). Единицата за сила се
нарича нютон. Тя ще се изучава в шести клас. Световна практика е в началното училище масата да се
въвежда като мярка за количеството на веществото.
(Такова определение на масата е дал самият Нютон.)
Ще отбележим, че това определение не е съвсем точно. Напълно коректно е да го използваме, когато сравняваме масите на тела от едно и също вещество (малка и голяма торба с брашно, малка и голяма метална
теглилка и други.) В по-горните класове понятието
маса ще се разширява и ще се дадат по-точни определения на масата (например като мярка за инертността
на телата). Там ще се разкрие и връзката между тегло
и маса (P = mg, теглото P е равно на произведението
от масата m и земното ускорение g). В трети клас е
достатъчно да се обърне внимание, изхождайки от
жизнения опит на децата, че телата с по-голяма маса
са по-тежки.

Въпроси и задачи
2. Използвайте задачата, за да обърнете внимание,
че голяма част от телата са съставени от две или повече вещества. Например може да попитате: От какви
вещества е съставено тялото „пакет захар“? (захар
и плик, който най-често е от хартия или от пластмаса).
4. За любознателните може да отбележите, че везните и люлката са лостове. За да може да сравняваме
масите на децата, те трябва да са седнали на еднакво
разстояние от опорната точка на лоста (оста, около
която се завърта люлката).

Работа с учебната тетрадка

В задачата Кой съм аз учениците прилагат знанията,
придобити от урока. Освен това си припомнят изучените по математика единици за време и дължина.
Обърнете специално внимание на задачата Дали
всички тела с еднакъв обем имат еднаква маса? Тя
илюстрира разликата между обем и маса. Топчетата
имат еднакъв обем, но масите им са различни, защото
те са съставени от различни вещества.
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Свойства на материалите

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Сравнява материали от всекидневието по техни
свойства – прозрачност, твърдост, здравина, пропускат или не пропускат вода и др.
● Свързва употребата на материалите с техните
свойства.
Основни понятия: материали, свойство,
прозрачност, твърдост, здравина.

Насоки за провеждането на урока
Увод. Учене чрез действие – това е един от воде-

щите принципи при изучаване на природните науки.
Изучаването на свойствата на материалите е тема, която предоставя възможности за разнообразни действия
с тях. С участието на учениците можете да осигурите за
урока различни материали (плат, кожа, дърво, метали,
пластилин, камък, парче от тухла).
Мотивирайте изучаването на темата със значението на свойствата за използването на материалите.
Нека децата да си припомнят приказката за трите
прасенца. Вълкът лесно издухва сламената къщичка
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(илюстрацията до заглавието на урока). Коя къща той
не може да разруши? Защо? Въведете понятието материали – веществата, които човек използва, за да си
построи дом, да си изработи мебели, да си приготви
храна и т.н. Материалите имат различни свойства. За
да построим къща, трябва да използваме здрави и
твърди материали като бетон и тухли, а не слама.
При преподаването на урока изучаването на
свойствата на материалите трябва пряко да се обвърже с тяхната употреба. Всички изводи да са насочени
към връзката свойство – употреба.
В тази тема се въвежда се понятието свойство.
Неговото осмисляне от учениците ще става
постепенно чрез посочване и изучаване на
различни свойства на телата и веществата (материалите). Важно е да се отбележи, че масата и обемът също
са свойства – общи за всички тела. Телата и веществата имат и много други свойства, по които можем да ги
различаваме едни от други.
В тази тема, както изисква програмата, се въвежда и понятието материали. Даденото в урока кратко

определение (материали се наричат веществата, които
човек използва) е достатъчно за учениците от трети
клас. Ще отбележим, че в понятието вещество в науката
се влага различен смисъл. Във физиката вещество е
много общо и всеобхватно понятие: материята има две
форми – вещество и поле. В химията се разграничават
прости вещества (съдържат атоми само на един химичен елемент, сложни вещества (химични съединения) и
смеси от вещества (например стоманата е смес (сплав)
от желязо, въглерод и редица други химични вещества).
В трети клас не се разглежда строежът на веществото
на молекулно равнище и не се въвеждат понятията
прости и сложни вещества. Затова в редица случаи думите материал и вещество се използват като синоними.
Придържаме се към общата представа за вещество от
физиката – всичко, което има маса, е вещество. Материалите са вещества, които използваме.
Вкус. Насочете вниманието на учениците към
илюстрацията с детето, което се храни. Какъв вкус имат
изобразените на нея храни (шоколад, бонбон, люта
чушка, сол, пипер, оцет, олио, плодов сок)? От какво
зависи вкусът на супата (от вида на подправките, които
сме добавили)? Обърнете внимание на учениците, че с
езика и с устата си можем да проверяваме вкуса само
на материали (вещества), които използваме за храна.
Трябва да сме напълно сигурни, че веществото, чийто
вкус проверяваме, няма да навреди на здравето ни.
Никога не трябва да поставяме в устата си нещо, за
което не знаем какво е.
Пропускат ли вода? Използвайте всекидневния
опит на учениците. Нека те сами да дадат примери за
материали, които пропускат вода, и за такива, които
не пропускат. За да не се претоварва урокът с понятия
и непознати думи, терминът непромокаем се въвежда
в следващия урок.
Прозрачност. Коментирайте илюстрацията от
учебника: Ние виждаме момичето и лампата, защото
стъклото на прозореца е прозрачно. През дървената
(пластмасова) щора не се вижда нищо – тя е непрозрачна. Нека учениците да посочат други прозрачни
материали (някои пластмаси, скъпоценни камъни –
като диамант). За какво се използват те? Погледнете
часовника си или мобилния си телефон – има ли прозрачни материали по тях? Обяснете, че ние виждаме
през прозрачните материали, защото те пропускат
светлината. Светлината не може да премине през
непрозрачен материал.
Твърдост. Някой ученик да натисне с пръст гъбата,
с която се трие дъската, а след това – самата дъска. Кой
от двата материала е твърд, а кой – мек? За да дадете
по-прецизно определение на понятието твърдост,
направете следния опит: Надраскайте с нокът парче

тебешир (или парче от по-мека тухла). След това повторете опита, като се опитате да направите с нокът драскотина върху стъкло или върху метална повърхност.
Извод. Твърдите материали (метал, стъкло) не се
драскат с нокът. Това може да стане само ако материалът е с по-малка твърдост от нокътя.
Поставете задача учениците да изброят тела от
твърди материали. Използвайте примера от учебника
с диаманта – много твърд скъпоценен камък.
Попитайте учениците дали се е случвало да счупят
чаша, прозорец или коледна играчка. Лесно ли се чупи
стъклото? А тебеширът? За материалите, които лесно
се чупят, казваме, че са крехки.
Обяснете как ковачът изработва подкови за коня.
Той нагрява парче метал и след това с чука го кове –
придава му формата на подкова.
В учебната програма не се предвижда изучаването на видовете метали. По ваша преценка
можете да отбележите, че желязото и медта са
ковки метали.
Покажете как лесно се обработват пластилин и
глина. Обяснете, че те са примери за меки материали.
Могат да се мачкат и да им се придава различна форма.
Твърдостта е свойство на материалите. За материалите с малка твърдост казваме, че са меки
(меки материали, мека материя (плат) и др.). Не
се препоръчва обаче да говорим за свойство мекота.
Здравина. Поставете задача на учениците да дадат примери за предмети, направени от здрави материали (дрехи, обувки, чанти, мебели). Насочете ги към
извода, че здравите материали трудно се късат, чупят
или разрушават. Използвайте за сравнение рисунката
от учебника с бетонния и с дървения мост.
Въпроси и задачи
5. Чашата е направена от прозрачна пластмаса
(виждаме през нея рибката), която е здрава и не пропуска вода.
Работа с учебната тетрадка
Двете експериментални задачи са подходящи за
домашна работа. По преценка на учителя може да се
изпълнят и в клас.
При изпълнението на задачата Кои материали
са прозрачни? обърнете внимание на учениците да
застанат на достатъчно голямо разстояние от лампата
(около 2 м), за да не повредят зрението си.
При изпълнението на задачата Как да сравним
твърдостта на материалите? също трябва да се
спазват мерки за безопасност: 1. Ученикът да внимава
да не се нарани с гвоздея. 2. Да не се използват предмети от бита, които могат да се повредят.
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Твърди тела, течности и газове

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Разграничава твърди тела, течности и газове по
техни свойства – могат ли да текат, имат ли собствена
форма и обем.
Основни понятия: твърдо тяло, течност, газ.

Насоки за провеждането на урока

Урокът може да се организира като евристичен
(учителят прави експериментите, децата наблюдават)
или като лабораторен (учениците по групи извършват
експериментите и правят изводи).
Работи се за развитие на уменията за наблюдаване,
сравняване, измерване и правене на изводи.
Вариант 1 (евристичен урок)
Увод. Работете с илюстрациите в началото на урока. Учениците да назоват изобразените на тях твърди
тела, течности и газове. Мотивирайте изясняването на
свойствата им, като поставите проблемния въпрос:
По какво се различават твърдите тела, течностите и газовете?
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Твърдите тела имат собствена форма и собствен обем. Използвайте знанията на учениците по

математика за геометричните фигури: Каква е формата
на пътните знаци от рисунката в учебника (триъгълник,
кръг, квадрат)? Учениците да преброят ъглите на знака
„Стоп“ – той е осмоъгълник. Може да покажете други
твърди тела с проста геометрична форма – топка, кубче.
Обяснете, че твърдите тела имат постоянна (собствена)
форма и постоянен (собствен) обем. Докажете това
твърдение в хода на дискусията чрез анализ на илюстрациите и наблюдение на твърди тела.
Демонстрирайте смачкване на хартия, счупване на
вафла (или на клечка). Задайте въпроси за установяване на промени във формата или на обема на твърдите
тела. Насочете учениците сами да направят извода,
че твърдите тела имат собствена (постоянна) форма и
собствен (постоянен) обем. Те не могат да текат.

Течностите нямат собствена форма, но имат
собствен обем. Учениците да разгледат снимката

от учебника, показваща река (водопад). Накъде тече
водата (надолу – от по-високо към по-ниско място)?

Обяснете, че водата е течност. Нека учениците да
изброят други течности, които познават и използват
(мляко, олио, оцет, сок, бензин). Попитайте ги какво
е общото между тях (могат да текат – да се преливат
от един съд в друг съд или да се разлеят върху пода).
Опит. Вземете два прозрачни стъклени съда с
различна форма и с приблизително еднакъв обем.
Предварително нанесете върху стените им с флумастер две черти, които да съответстват на еднакви
обеми. (Налейте вода в първия съд и отбележете нейното ниво с черта. После прелейте водата във втория
съд и отбележете върху него нивото на водата също
с черта.) Пред учениците напълнете единия съд до
чертата. (Можете да използвате оцветена вода, за да
се вижда по-добре.) Поставете проблемния въпрос:
Ще се измени ли обемът на водата, ако я прелеем в
другия съд? Обяснете, че ще проверите това експериментално: ако нивото на водата е над чертата на втория съд, това означава, че при преливането обемът є
е нараснал; ако е под чертата – обемът е намалял; ако
е до чертата – обемът не се е променил. Учениците да
изкажат своите предположения. Изпълнете опита. Те
самостоятелно да стигнат до извода, че водата (течностите) има постоянен обем. От същия опит следва
и вторият извод: Течностите нямат собствена форма
– те приемат формата на съда.
При наблюдаването на течности в различни съдове
може да обърнете внимание на още един факт, който
не е отбелязан в урока: свободната повърхност на
течността винаги е хоризонтална.
Газовете нямат нито собствена форма, нито
собствен обем. Може да демонстрирате свойството
на газовете да запълват целия предоставен им обем
със следния опит: Вземете детски балон с продълговата форма. Пристегнете го с въженце по средата. След
това надуйте едната му част. Поставете балона вертикално, така че празната част да е отгоре. Поставете
проблемния въпрос: Какво ще стане, ако развържем
въженцето? Учениците изказват предположенията си.
Опитът показва, че въздухът се разпределя в двете
части на балона. Следователно газовете запълват
целия предоставен им обем.
Вариант 2 (лабораторен урок)
Разпределение на времето: 5 минути за уводна
беседа; по 10 минути за работа на станция на всяка
от трите групи и 10 минути за отчитане на работата и
формулиране на изводи.
Подредете три работни места – станции. Разделете
класа на три групи. Всяка група работи по 10 минути
на станция и след това преминава на следващата.
Първата станция е за изследване и изучаване на
твърдите тела. Поставете върху маса дървено кубче,

чаша с лъжичка, лист хартия, вафла или тебешир,
пластилин с цилиндрична форма и пластмасов нож за
разрязването му. Поставете лист с писмени инструкции
за учениците: Разгледайте предоставените ви твърди
тела. Определете за всяко от тях дали променя формата и обема си, ако само го наблюдавате, без да го
пипате. Проверете може ли да се реже, да се чупи, да
се смачка, да тече. Запишете в тетрадките си в таблица
какво е тялото, какви промени настъпват с него и какви
свойства има. Направете общ извод за свойствата на
твърдите тела.
Втората станция е за изучаване на течностите.
Поставете на маса кана, буркан, чаша, бутилка, плитка
чиния. Налейте в каната вода, оцветена с боя за хранителни продукти. Поставете писмени инструкции – да
определят дали течностите имат собствен обем и собствена форма, могат ли да текат, да се режат, да се чупят.
Направете общ извод за свойствата на течностите.
Третата станция е за изучаване на газовете. Поставете надут и празен балон, плажна топка и писмена
инструкция със задача учениците да определят дали
газовете имат собствен обем и собствена форма, могат
ли да текат, да се режат и да се чупят. Да надуят топката и да изпуснат въздуха. Лесно ли изтича въздухът?
Усещат ли струята въздух върху дланта си? Направете
общ извод за свойствата на газовете.
В заключителната беседа обобщете по какво се
различават твърдите тела, течностите и газовете.

Въпроси и задачи

1. Освен въздуха учениците посочват и други газове, които се използват в бита, без да е необходимо да
ги назовават. Илюстрацията в учебника им подсказва
един пример – газът, който изтича от дезодоранта. Други подходящи примери са газовете за горене (метан
или пропан-бутан) и газовите мехурчета в бутилка с
газирана напитка (въглероден диоксид).

Работа с учебната тетрадка

Експерименталната задача По какво течностите
се различават от твърдите тела? е подходяща за
домашна работа. Водата не попива и не се разтича
върху фолиото, а остава като капка (течно тяло). Учениците установяват, че с клечката лесно можем да
променяме нейната форма. Зърното фасул е твърдо
тяло и неговата форма е постоянна.
Експериментална задача По какво газовете се различават от течностите? е подходяща и за домашна
работа, и за демонстрационен опит в клас. Учениците
се убеждават, че въздухът (газ) запълва целия балон и
може да изтича през отвора му във всички посоки – надолу, нагоре или встрани. Водата (течност) обаче запълва само долната част на балона и изтича само надолу.
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Свойства на въздуха

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Посочва свойства на въздуха – прозрачен газ,
без цвят и мирис, прониква навсякъде, поддържа
дишането и горенето.
● Обяснява значението на въздуха за живота на
земята.
● Посочва дейности за опазване на чистотата на
въздуха.

Основни понятия: въздух, замърсяване на въз-

духа.

Насоки за провеждането на урока
Увод. Урокът трябва да се преподава на експери-

ментална основа, като се използват личният опит на
ученика и неговите наблюдения от всекидневието.
Започнете с беседа за значението на въздуха – за човека, растенията и животните. Припомнете изученото
във втори клас (всички живи същества се нуждаят от
въздух). Обяснете защо не можем да видим и да помиришем чистия въздух.
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Като използвате личния опит на децата и илюстрацията с момичето, хвърчилото и вятърната мелница,
обяснете, че вятърът е движение на въздуха. Нека учениците сами да предизвикат и да усетят движението на
въздуха – да издишат върху дланта си или да направят
вятър с размахване на тетрадка.
В програмата за трети клас не се предвижда
изучаване на състава на въздуха. Това ще стане
в пети клас. За информация на учителя ще
отбележим, че въздухът е смес от газове. Неговите
основни компоненти са: азот (78%) и кислород (21%).
Останалите газове (аргон, въглероден диоксид и др.) са
общо само около 1% от обема на въздуха. Освен това
въздухът съдържа и водни пари.
Въздухът прониква навсякъде. Опитът с празната чаша, потопена във вода, е ефектен и лесен за
изпълнение. Той е още по-убедителен, ако се изпълни
във варианта, описан в учебната тетрадка: поставената на дъното на чашата топка от вестник остава суха,
защото водата не прониква в чашата. С участието на
учениците обяснете резултата от опита и направете

извода, че въздухът прониква навсякъде. Затова всяко
място, на което няма друго тяло, е запълнено с въздух.
Въздухът има маса. Въздухът е лек, но той също
има маса. Опитът от учебника с претеглянето на празен балон и запълнен с въздух балон има по-скоро
илюстративен характер. За практическото изпълнение
на такъв опит са необходими много чувствителни
везни. За да покажете колко лек е заобикалящият ни
въздух, може да дадете следния пример: Ако разполагаме с бутилка, която събира един килограм вода, за да
съберем един килограм въздух, ще са ни необходими
1000 такива бутилки.
В един детски балон се съдържат около 5 – 6 г
въздух. Ако претеглите на чувствителни везни
празен балон, а след това – същия балон, пълен
с въздух, ще установите, че разликата в двете показания
на везните е само около 0,5 г. Резултатът е занижен
поради действието на изтласкващата (архимедова) сила.
Това трябва да се има предвид от учителя при опитното доказване, че въздухът има маса. Ако разполагате с
електронни везни, може да демонстрирате опита от
фигурата. В случая топката има почти един и същ обем
преди и след напoмпването (не се променя архимедовата сила). Затова везните правилно отчитат масата на
допълнителния въздух, който се вкарва с помпата (5 г).

Претегля се
мека топка.

Топката се напомпва с помпа
и отново се претегля.

Въздухът поддържа горенето. Както е известно, в процеса горене участва кислородът от въздуха.
В описания в учебника опит горенето се прекратява,
когато съдържанието на кислород под стъкления
буркан стане по-малко от необходимото за протичането на този процес. Тъй като съставът на въздуха не
се изучава в трети клас, достатъчно е от този опит да
се направи изводът, че свещта загасва, ако не се осигури приток на свеж въздух. Следователно въздухът
поддържа горенето. (Самият въздух не гори.)
Въздухът е необходим за дишането. Въздухът
е необходим за дишането както на човека, така и на
животните, и на растенията. Всяко дете е правило опит
да задържи за известно време дишането си. Трябва
специално да обърнете внимание, колко е опасно,

ако отнемем възможността на някого да диша. Той
може да се задуши и да умре само за няколко минути. Затова описаният в урока опит със задържане на
дишането може да се изпълнява само индивидуално.
Недопустимо е един ученик да запуши устата и носа
на друг ученик!
Замърсяване на въздуха. Обърнете специално
внимание на въпросите за замърсяването на въздуха и
опазването на неговата чистота. Започнете с въздуха в
класната стая. Чист ли е той? С какво и как го замърсяваме (с тебеширен прах, с прах, който се вдига, когато
децата се гонят в класната стая през междучасието)?
Освен посочените в урока може да дадете още примери за замърсяване на въздуха (особено в големите
градове и в промишлените райони). Учениците с ваша
помощ да изброят кои превозни средства най-много
замърсяват въздуха (тежки камиони, автобуси, стари
леки автомобили) и кои не го замърсяват (велосипеди,
електрически автомобили, трамваи, тролеи, електрически влакове). Може с участието на учениците да
направите на дъската в две колони списъци на места с
чист въздух (паркове, градини, в планината и др.) и със
замърсен въздух (кръстовища, оживени улици, близо
до някои заводи и фабрики). Обяснете значението на
чистия въздух за здравето на човека.

Въпроси и задачи
3. Учениците самостоятелно изброяват свойства
на въздуха. В хода на изпълнението на задачата използвайте и допълнителни (насочващи) въпроси, за да
разграничите свойствата на чистия и на замърсения
въздух. Например: Кой въздух е по-прозрачен – чистият или замърсеният (чистият)? Често във въздуха
долавяме различни миризми. На какво се дължат
те? (Чистият въздух няма мирис. Всички миризми се
дължат на вещества, смесени с въздуха. Някои от тях
са опасни замърсители.)

Работа с учебната тетрадка

Двете експериментални задачи са подходящи за
самостоятелна домашна работа на учениците. Може
да се изпълнят и в клас като демонстрационни експерименти. С тях опитно се доказва: 1. Въздухът заема
място (има обем). 2. Подобно на течностите въздухът
се прелива от един съд в друг съд. За разлика от течностите обаче той винаги запълва целия предоставен
му обем.
Задачата Замърсяване на въздуха развива умението
на учениците за четене с разбиране. Те извличат необходимата информация от текста и отговарят писмено
на въпросите след него. Така те научават повече за
един от основните замърсители на въздуха – праховите частици.
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Свойства на водата

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Посочва свойства на водата – прозрачна течност,
не поддържа горенето, разтваря други вещества.
● Обяснява значението на водата за живота на
земята.
● Посочва дейности за опазване на чистотата на
водата.
Основни понятия: разтворител, разтворено
вещество, вредни вещества, замърсяване на водата.

Насоки за провеждането на урока
Увод. Водата е най-разпространената течност на

земята. Без нея животът е невъзможен. Всеки човек
използва вода и още от най-ранна възраст познава
някои от основните є свойства. Затова урокът трябва
да се преподава на експериментална основа, като максимално се използват личният опит и наблюденията
на ученика от всекидневието.
Започнете с уводна беседа за значението на водата. Учениците да разкажат за какво техните семейства
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използват вода (вж. зад. 6 от урока). Припомнете
изученото във втори клас за значението на водата за
живота на растенията и животните.
Водатаепрозрачнатечност. Насочете вниманието на учениците към илюстрацията до заглавието на
урока. Какво правят двете момчета? Използвайте илюстрацията, за да припомните вече изучените свойства
на водата като течност (може да тече, няма собствена
форма, приема формата на съда, има собствен обем).
Опит. Напълнете чаша с вода. Пуснете във водата
монета. Когато погледнат отгоре, учениците виждат
монетата на дъното. Сами достигат до извода: водата
е прозрачна течност.
Като използвате личния опит на учениците, направете следващия извод – чистата вода няма вкус и
мирис.
Опит. Водата има маса. Това лесно се проверява
опитно, дори ако не разполагате с везни. Вземете празна пластмасова бутилка от минерална вода (например
от 1,5 литра). Нека някой от учениците да я вземе в
ръка и да каже дали е лека, или тежка. Напълнете я до

половината с вода – ученикът установява, че бутилката
е станала по-тежка. Когато цялата бутилка е пълна с
вода, тя е още по-тежка. Припомнете, че тежките тела
имат по-голяма маса. Следователно водата има маса.
Колкото повече е водата в бутилката, толкова по-голяма е нейната маса (припомнете, че масата е мярка за
количеството на веществото). Затова бутилката става
по-тежка.
Водата не гори и не поддържа горенето. Насочете вниманието на учениците към илюстрацията
с пожарникаря. Каква течност използва той, за да
изгаси огъня? Защо не използва бензин? С участието
на учениците направете извода: за разлика от бензина
водата не гори и не поддържа горенето.
Водата е добър разтворител. Демонстрирайте
пред класа описаните в учебника опити, илюстриращи
свойството на водата да е добър разтворител. За да се
отделя по-интензивно разтвореният в газираната вода
газ (това е въглероден диоксид), периодично разклащайте бутилката.
Обърнете специално внимание на факта, че разтворените вещества променят свойствата на водата:
солта придава на разтвора солен вкус, захарта – сладък
вкус, мастилото и кафето променят цвета на водата.
Можете да добавите, че за дезинфекция на питейната
вода се използва хлор. Хлорът е газ, който се разтваря
във водата. Хлорираната вода има специфичен (не
много приятен) мирис.
Голям брой твърди вещества, течности и газове се разтварят във вода. Разтворимостта на
веществата във вода ще се изучава по-подробно в пети клас.
Характерен пример за разтворимо вещество е готварската сол (натриев хлорид). Разтворимостта на солта
е ограничена – докато разтворът достигне насищане.
Ако солта е много, колкото и да разбъркваме водата,
част от солта остава неразтворена на дъното на съда.
(В 100 г вода може да се разтворят до 36 г сол.)
Разтворимостта на захарта нараства значително
при нагряване на водата, докато разтворимостта на
готварската сол във вода почти не зависи от температурата. Това трябва да се има предвид от учителя при
извършването на опити.
Пример за течност, която се разтваря във вода, е
спиртът. Алкохолните напитки са разтвори от вода и
спирт. Неразтворими във вода течности са олиото и
другите масла.
Разтворимостта на газовете във вода е ограничена.
При нагряване тя намалява – в топла вода може да се
разтвори по-малко въздух, отколкото в студена вода. От
газовете, влизащи в състава на въздуха, най-голяма разтворимост има въглеродният диоксид. Разтворимостта

на кислорода и на азота е значително по-малка.
Във всеки килограм вода от Черно море са разтворени около 18 г соли, предимно натриев хлорид. В бита
наричаме това вещество готварска сол. Този термин е
възприет и в учебника. Освен натриев хлорид морската
вода съдържа малки количества и от други соли, но точният състав на тези смеси е извън целите на обучението
по човекът и природата.
Замърсяване на водата. Важен акцент в урока
са проблемите, свързани със замърсяването на водата
и опазването на нейната чистота. Нека учениците да
коментират илюстрацията в края на урока. С какво
е замърсена водата? Да изкажат предположение
откъде идва мръсната вода от тръбата. Защо е тъжно момченцето (наблюдава мъртвите риби)? Кои са
замърсителите на водата около тяхното населено
място? С участието на учениците направете извода:
човекът, животните и растенията се нуждаят от чиста
вода. Затова не трябва да замърсяваме водата. Трябва
да я пазим чиста.
В края на урока създайте проблемна ситуация:
Чистата вода не достига. Какво трябва да прави всяко
дете, за да използва в дома си по-пестеливо водата?
Нека учениците да дадат своите предложения.

Въпроси и задачи

5. Водата от реката може да е замърсена и да е
опасна за здравето на човека. Понякога това лесно
се разбира: водата е мътна и има неприятен мирис.
Но дори когато водата изглежда кристално чиста,
също има опасност тя да е замърсена с вещества,
които нашите сетива не долавят. При извънредни
ситуации (например липса на запаси от вода при поход или излет) се препоръчва водата от непроверен
водоизточник да се превари (умират микробите) и да
се използват пречистващи таблетки и полеви филтри
за вода.

Работа с учебната тетрадка

Експерименталната задача Разтваряне на твърди
вещества във вода може да се изпълни като домашна
работа. Тя е подходяща и за лабораторна работа в
клас. Приложената към нея таблица дава на децата
алгоритъм, по-който могат да определят дали едно
вещество се разтваря във вода.
Задачата Замърсяване на водите развива умението за четене с разбиране. Разширяват се знанията на
учениците за източниците на замърсяване на водите.
Те трябва да разберат включения в задачата текст, да
извлекат необходимата информация и да отговорят
на поставените въпроси. Може да проведете в клас
дискусия по проблема за замърсяването на водите.
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Вода и въздух (Упражнение)
концентрация. Когато листото е потопено в солена вода,
пасивният транспорт на вода е от клетките към соления
разтвор и листото се обезводнява – видимо омеква.

Как моето семейство използва и пести водата?

Проучването може да е индивидуално или групово.
При дискусията в клас отново се стига до извода, че
водата трябва да се използва пестеливо. Питейната
вода не трябва да се използва за напояване.

Как да намалим замърсяването на водата?

Достатъчно ли е водата? Целта на опита е нагледно да се покаже, че въпреки голямото количество
вода на Земята, сладката вода, която е лесно достъпна
за използване от хората, е относително много малко.
Оттук децата сами стигат до извода, че водата трябва
да се използва пестеливо. В трети клас учениците все
още не са учили единиците за обем, големи числа
и проценти. Затова задачата предлага един много
нагледен и запомнящ се начин да се направи сравнение между количеството на солената вода, всичката
сладка вода и онази нейна част, която хората са в
състояние да използват.
За любознателните може да уточните, че по-голямата част от сладката вода се намира в ледниците
(главно близо до полюсите) и под земята (подземни
води). До тази вода хората достигат трудно и затова
не могат да я използват в големи количества.
От каква вода се нуждаят растенията? Тази

експериментална задача е лесна за изпълнение.
Учениците наблюдават листата от маруля и сами се
убеждават, че растенията се нуждаят от чиста вода.
Когато е потопено в чиста вода, листото запазва водата, която се съдържа в него, и се поддържа свежо.
Потопеното в солена вода листо губи вода, омеква и
клюмва. Следователно растенията се нуждаят от чиста,
а не от солена вода.
Забележка. Потопеното в чиста вода листо дълго
запазва своята свежест, ако опитът се направи в добре осветено помещение (при слънчева светлина).
След три-четири часа разликата между двете листа е
впечатляващо голяма.
Наблюдаваният ефект се дължи на явлението
осмоза: вода преминава през клетъчните мембрани на растителните клетки от местата с
по-голяма концентрация на сол към местата с по-малка
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Проучването развива уменията на учениците да
наблюдават, да събират и анализират факти. Целта е
въз основа на собствените си наблюдения и жизнен
опит те да стигнат до извода, че домакинствата са един
от основните източници на замърсяване на водите.
Всеки човек участва в това замърсяване и с поведението си може да допринесе за неговото намаляване.
Как да опазим въздуха чист? Задачата съдържа
елементи на анкетно проучване. За успеха на такова
проучване от голямо значение е предварителната
подготовка: да се определят целевата група и точните
въпроси в анкетата. Условието на задачата в учебника
подпомага децата при тази подготовка:
Целева група: приятели и познати (децата са малки,
за да правят проучване сред непознати).
Примерни въпроси в анкетата:
1. Смятате ли, че въздухът в нашия район е достатъчно чист?
2. Кои според вас са основните източници на замърсяване (ако има такива)?
3. Какво трябва да се направи, за да се подобри
чистотата на въздуха?
Рисунката на с. 23 от учебника илюстрира три от
основните замърсители на въздуха в населените места:
● димът от комините (използване на твърдо гориво – въглища, дърва и др., за отопление на домовете
през зимата);
● изгорелите газове на автомобилите;
● прах и пясък от лошо поддържани и непочистени
пътища.
Прахови частици е общото название на дребни
твърди и течни частици, смесени с атмосферния
въздух: дим от пожари, комини и автомобили,
прах от лошо поддържани пътища, цветен прашец от
цъфтящи растения, домашен прах и много други. При
дишането най-дребните (фини) прахови частици достигат до белите дробове на хората и животните и ги увреждат. Праховите частици са сред основните замърсители на въздуха, застрашаващи здравето на хората в
нашата страна и в Европа.

Тела и вещества (Обобщение)
твърди тела

● имат
постоянна
(собствена)
форма

течности

● имат маса
● могат да
текат
● имат постоянен
(собствен) обем

Диаграма на Вен, с която се сравняват нагледно свойствата на твърдите
тела и течностите
Урокът е за обобщение и затвърдяване на знанията. Основни методи и форми на преподаване са груповата беседа и дискусията. В учебника в синтезиран вид
е представено най-важното от обобщената тема Тела
и вещества. В хода на беседата чрез подходящо подбрани въпроси от страна на учителя учениците сами
стигат до съответното обобщение на изученото. За
сравняване на свойствата на твърдите тела, течностите
и газовете учениците работят с таблицата в учебника.
Подходящо е да използвате и диаграми на Вен.

Диаграми на Вен. Описани са за пръв път от
английския математик Джон Вен. Диаграмата на Вен е
графичен метод, който дава възможност нагледно да
се сравняват обекти, понятия, явления и др. Методът
е подходящ да се използва от учителя в уроците за
обобщение.
Пример: Сравняване на свойствата на твърди тела
и течности. Начертайте на дъската два големи пресичащи се кръга (кръгове на Вен). Обяснете, че единият
кръг представя свойствата на твърдите тела, а другият
– на течностите. Учениците чертаят подобни кръгове в
тетрадките си. В припокриващата се обща част от двата
кръга те записват свойства, които са общи за твърдите
тела и за течностите (вж. диаграмата). В непокриващите се части записват свойства, характерни само са
твърдите тела или само за течностите. След това трима
ученици попълват кръговете на дъската и обясняват
кое е общото и какви са различията в свойствата на
твърдите тела и на течностите.
Диаграмите на Вен помагат по-ясно да се отдели
общото в двата сравнявани обекта, да се подчертаят
различията и да се обобщят знанията по изучаваната
тема.

Човекът и природата. В трети клас децата при-

добиват умения да сравняват обекти, явления и процеси по различни признаци. Например да сравняват
материали по различни свойства, да групират животни
според начина им на хранене и др. В обобщителния
урок е даден още един критерий, по-който може да
групираме материалите: естествени и изкуствени
материали. Тук целите са две: 1. Развиване на умения
(да групират обекти). 2. Постепенно разширяване на
понятието природа.
„Природата е всичко, което ни заобикаля и не
е създадено от човека.“ В това определение, което
често се дава за най-малките ученици при техните
първи стъпки в изучаването на природата, е заложено
вътрешно противоречие. Водещата идея в учебното
съдържание по човекът и природата е, че човекът е
част от природата. Човекът е неразривно свързан с
природата. Той притежава мощта да влияе и променя
природата в по-голяма степен, отколкото другите организми. Хората трябва обаче да използват тези свои
възможности разумно, като отчитат не само интересите си в настоящия момент, но и какво ще оставят в
наследство на бъдещите поколения.
Може ли човекът да е част от природата, а създаденото от него да не е? Естествено е при изучаването
на учебния предмет човекът и природата понятието
природа постепенно да се разширява. От използването му в тесен смисъл за означаване на околна среда или
дива природа – диви животни, диворастящи растения,
гори и планини, които почти не са засегнати от човешката дейност, постепенно да се върви към схващането
за природата в най-общ смисъл – като цялата Вселена.
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Живи организми

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Разграничава живите организми от неживите
тела по жизнените процеси хранене, растеж и размножаване.
Основни понятия: организми, хранене, растеж,
размножаване, жизнени процеси.

Насоки за провеждането на урока
Увод. В този урок се въвеждат две важни понятия:
живи организми и жизнени процеси. Разграничаването на организмите от неживите тела се извършва по
жизнените процеси (хранене, растеж, размножаване,
движение, дишане, отделяне, сетивност). В урока се
разглеждат само храненето, растежът и размножаването.
Започнете урока с обсъждане на рисунката до
заглавието му. Какво прави птичката? Защо нейните
малки се нуждаят от храна? Ще може ли птичката да
лети и да търси червейчета за малките си, ако самата тя
не се храни? Чрез примери въведете понятието живи
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организми (растенията и животните са организми).
Поставете основния въпрос, на който трябва да се отговори в урока: По какво организмите се различават
от неживите тела?
Организмите се хранят. Децата познават повечето жизнени процеси от изученото по околен свят
и от всекидневния си опит. Използвайте тези опорни
знания, без в началото да се използва терминът жизнени процеси. Насочете отначало вниманието към
храненето на организмите. Учениците разглеждат
рисунките от урока и отговарят на въпросите: Какво
прави кравата? Защо кукумявката преследва мишката?
Насочете ги сами да направят извода: Всички животни
се хранят. Те ядат растения или други животни.
Използвайте рисунката на саксията с цветето (или
цветята в класната стая), за да обърнете внимание на
това, че растенията също се нуждаят от храна. Само
че те сами си я приготвят, като използват слънчевата
светлина. (Храненето на растенията ще се разглежда
отново в следващи уроци, затова не е необходимо да
се навлиза в детайли.)

С участието на учениците направете следващо
обобщение: Всички животни и растения се нуждаят
от храна.
Учебната програма предвижда въвеждането на
понятието енергия да стане в четвърти клас. Затова при обосноваването на необходимостта от
храна за организмите се акцентира на:
A. Храната като гориво за организмите. Животните
се нуждаят от храна, за да се движат и да поддържат
тялото си топло. Така се разкрива енергетичният аспект
на храненето, без да се използва абстрактното и все още
неизучено от третокласниците понятие енергия.
Б. Храната като градивен материал. От храната организмите получават необходимите за растежа вещества.

Организмите растат. Насочете учениците към

рисунките „Ани на различна възраст“. Като използват
понятието маса (а не тегло), те описват измененията, които настъпват с Ани. Сами стигат до извода:
Нарастването на масата показва, че се увеличава
количеството на веществата, от които е изградено
тялото на Ани. Необходимите вещества се получават
от храната.
Организмите се размножават. Чрез познати за
децата примери илюстрирайте някои от основните
начини на размножаване:
1. Раждане на бебета при човека. Децата могат
сами да дадат още примери – котките, кучетата, овцете
и други животни, подобно на човека, също раждат
малките си.
2. Размножаване чрез яйца при птиците. Децата
изброяват домашни и диви птици, които снасят яйца.
3. Размножаване чрез семена при дървета и други
растения.
Обърнете специално внимание на това, че новият
организъм прилича на своите родители. Можете да
доразвиете този въпрос, като използвате примера с
човека (без подробно да разглеждате жизнения му
цикъл). Използвайте рисунките на с. 31 от учебника.
Добавете, че старите хора умират, но техните деца и
внуци продължават рода – затова хората не изчезват.
Чрез размножаването се запазват различните видове
организми.
Жизнени процеси. Понятието жизнени процеси
се въвежда чрез примери за такива процеси: хранене,
растеж и размножаване. Може още тук да добавите,
че движението и дишането също са жизнени процеси.
Важно е децата да разберат, че:
1. Само организмите извършват жизнени процеси.
Ако се прекратят жизнените процеси, организмът
умира.

2. Неживите тела се различават от организмите по
това, че при тях не протичат жизнени процеси.
Завършете урока със систематизиране на общите
характеристики и различията между живите организми и неживите тела. Начертайте на дъската тази
таблица и я попълнете с участието на учениците.
Общо за живите организми Само за живите
и неживите тела
организми
Съставени са от вещества,
имат маса, обем и форма.

Извършват жизнени процеси: хранене, растеж,
размножаване и др.

Работа с учебната тетрадка

Задачата Размножаване на животните актуализира знания на учениците за животните и техните
малки, придобити по околен свят в първи и втори клас
(малките приличат на своите родители). Освен това са
дадени и два примера, когато малките са различни от
родителите. Единият пример (жаба – попова лъжичка)
е решен. Децата трябва да се досетят, че гъсеницата
е малкото (без да се използва терминът ларва) на
пеперудата.

Допълнителни дейности
1. Материали: 10 карти (картончета), на 5 от които
пише жив и на 5 – нежив.
Раздайте картите на 10 деца от класа. Поставете
им задача да сложат картата си пред обект, който те
определят като жив или нежив. Попитайте останалите
деца дали са съгласни с избора на съучениците си. Ако
не са, да обяснят защо.
2. Материали: списания с рисунки или снимки на
живи организми, ножици, лепило, бели листове – по
един за всеки ученик, химикалка.
Разделете класа на групи по четирима. Поставете
им задача всеки ученик да изреже от списанието
картинка на жив организъм. Да я залепи върху белия
лист и да направи под нея списък с основните неща,
от които той се нуждае, за да живее. Окуражете децата да бъдат подробни в описанието си. След като
всеки е готов, накарайте ги да си разменят листовете
в групата. Да завършат задачата, като членовете на
групата направят заедно един краен списък, съдържащ общите потребности, които имат всички избрани
от тях организми.
3. Нека учениците да си измислят въображаемо
живо същество, обитаващо непозната планета. Да
опишат как то се храни, расте и се размножава.
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Групиране на организмите

Очаквани резултати:

отговорим на въпросите: Как се храни? и Как се движи?

Насоки за провеждането на урока

Според съвременната класификация организмите се разделят на пет царства: 1. царство
Монера (бактерии, синьо-зелени водорасли);
2. царство Протиста (низши еукариоти); 3. царство
Гъби; 4. царство Растения; 5. царство Животни.
Учебната програма за трети клас предвижда изучаването на представители на последните три царства:
Гъби, Растения и Животни. Групирането се извършва
според начина на хранене и движение на организмите.
Терминът царство не се използва (говорим за три големи групи от организми).

Ученикът трябва да:
● Групира живите организми на гъби, растения и
животни (човек) според храненето и движението им.
Основни понятия: растения, животни, гъби,
движението като жизнен процес.

Увод. Насочете вниманието на учениците към
илюстрацията до заглавието на урока. На нея се
виждат представители на групите на растенията, животните и гъбите. Попитайте какво е общото между
птичката, охлюва, гъбата, тревата и дървото. Всички те
са живи организми – хранят се, движат се, растат и се
размножават. Нека учениците сами да определят кои
от изброените организми са растения, а кои – животни
(понятията растения и животни са известни от първи и от втори клас). Обяснете, че гъбата, която много
прилича на растение, влиза в отделна група. Можем
да определим към коя група (на гъбите, на растенията
или на животните) се отнася един организъм, като
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Как се хранят. Насочете вниманието на учениците
към растенията. Обяснете, че те сами си изработват
храна, като използват слънчевата светлина.
Поставете на децата задача да изброят с какво се
хранят животните от илюстрацията на с. 32 от учебника. А домашните им любимци? Изводът е: животните се
хранят с растения или с други животни. Учениците самостоятелно стигат до обобщението, че животните се

нуждаят от готова храна (растителна или животинска).
Не пропускайте да отбележите, че човекът също е от
групата на животните.
За гъбите е необходимо учителят да обясни, че те
приемат само готови хранителни вещества, например
от мъртви или от живи растения. По това гъбите приличат на животните.
Въпрос за развитие на мисленето: Някои животни обитават тъмни пещери. Защо няма растения,
които да живеят само на тъмно?
Растенията имат самостойно хранене – чрез
процеса фотосинтеза те усвояват слънчева
енергия и от неорганични вещества синтезират органичните вещества, с които се хранят. Животните имат несамостойно хранене – те поглъщат и
смилат готови органични вещества. Храненето на
гъбите също е несамостойно – те всмукват разтворени
органични вещества. Според учебните програми понятията самостойно и несамостойно хранене следва
да бъдат въведени в пети клас.
Как се движат? Поставете въпроси на децата за
начина на движение на различни животни, които те
познават. Насочете ги те сами да направят извода, че
животните се движат, за да си намират храна и да се
спасяват от неприятели.
Попитайте децата дали са виждали растения, които
да бягат като зайци или да летят като врабчета. След
това насочете вниманието им към илюстрациите на
с. 33, на които се виждат корените на дъба, шипката и
детелината. Обърнете внимание, че корените придържат растенията към почвата. По другата илюстрация
на същата страница дискутирайте какви движения се
наблюдават при растенията. Използвайте примера
със слънчогледа.
Сравнете гъбите с растенията и животните. До коя
група са по-близки те според начина си на движение?
Какви движения извършват гъбите? (Някои от тях могат да отварят и да затварят шапките си.)
Не трябва да се забравя, че движението е присъщо както на живите организми, така и на
неживите тела. Всяко тяло може да се движи
свободно (по инерция) или под действие на сили. При
организмите обаче движението е един от жизнените
процеси. Когато казваме, че животните се движат свободно, имаме предвид, че те имат органи (например
крака), с които могат „по собствено желание“ да се
преместват от едно място на друго. Когато вятърът
разнася цветен прашец или семена на растения, това е
механично движение, което по нищо не се различава
от движението на неживите тела.

Въпроси и задачи
6. Необходими условия за развитието на гъбите
са: топлина, влага и наличие на хранителни вещества.
Най-често се срещат гъби в горите и по поляните.
Летните месеци са най-благоприятни за бране на
ядливи гъби.
7. Хлябът мухлясва. Хлебният мухъл е вид гъби,
които се развиват като мека синьо-зелена повърхност
върху влажния хляб и се хранят с него.

Работа с учебната тетрадка

Обърнете внимание на задачата Ключ за определяне. Такива ключове се използват най-често в
биологията за определяне на различни биологични
обекти (растения, животни и др.). В педагогическата
практика в началното училище се използват т.нар.
дихотомни ключове за определяне. Ученикът трябва да
изпълни определен брой идентификационни стъпки.
При всяка стъпка той отговоря на затворен въпрос,
който предполага само два варианта на отговор
(дихотомен въпрос): например ДА или НЕ. При посложните ключове въпросите са политомни: изборът
се прави между повече от два варианта на отговор.
Учителят може сам да състави дихотомни ключове или
да постави задача на учениците да се опитат да съставят
такива за домашна работа, използвайки интернет или
друг източник на информация.
За по-голяма нагледност и достъпност ключовете за
определяне с учебна цел в началното училище е желателно да бъдат придружени от подходящи илюстрации.

Допълнителни дейности
1. Практическа задача (за изясняване на понятието групиране). Работи се по двама. За всяка двойка
са необходими по 4 предмета от група, като камъчета,
стъклени топчета, копчета или капачки. Раздайте в
кутия предметите и поставете задача на децата да ги
групират. Те сами трябва да изберат признака, по който
ще извършват групирането – цвят, форма, материал и
др. След изпълнението на задачата учениците трябва
да обяснят начина на групиране.
2. Творческа задача. Разделете класа на групи по
четирима. Накарайте децата да си измислят организъм, който да се отнася към групата на животните. Той
може да бъде представен на класа по различни начини – чрез рисунка или модел, направен от различни
материали, като пластилин, хартия, клечки и други.
Важно е представител на групата да обясни с какво се
храни и как се движи тяхното същество. Могат да му
дадат и име, с което да го наричат.

21

Хранене на растенията и животните

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Изброява от какво се нуждаят растенията, за
да си изработват хранителни вещества (вода, въздух,
светлина).
● Групира животните според вида на приеманата
храна на растителноядни животни, месоядни животни
(хищници) и всеядни животни.
Основни понятия: растителноядни животни,
хищници, месоядни животни, всеядни животни.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема се актуализират, разширяват и
задълбочават придобитите във втори клас и в пред
ходните теми на този учебник знания за храненето
на растенията и животните. Животните се разделят на
групи според вида на приеманата храна.
Как се хранят растенията? Използвайте схемата
от с. 34 на учебника, за да актуализирате знанията на
учениците от околен свят за основните части на растенията (корен, стъбло, листа). Процесът на фотосинтеза
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ще се изучава в пети клас. В трети клас децата трябва
да разберат, че изграждането на хранителни вещества
става в зелените части на растенията (главно в листата)
с участието на слънчевата светлина. Необходимите
вещества са вода и въздух. Може да добавите (като допълнителен учебен материал), че от почвата растенията
получават и минерали, които като минерални соли са
разтворени във водата, която растенията засмукват с
корените си от почвата.
Може да направите асоциацията, че листата са фаб
риката, където се произвежда храната. Стъблото е подобно на магистрала, по която се пренасят материалите
(вода и минерални соли), необходими за производството
на тази фабрика. Другият материал (за любознателните –
въглероден диоксид) влиза в листата направо от въздуха.
След това по същата магистрала се пренася готовата
продукция (храната). Важно е да подчертаете отново
ролята на слънчевата светлина.
Растителноядни животни. Използвайте като
опорни знанията на децата за храната на човека. Тя
е два вида – растителна и животинска. Насочете вни-

манието към снимките на елен, катерица и папагал
на с. 34 от учебника. Чрез беседа изяснете начина на
хранене на тези животни. Учениците сами достигат до
извода, че различните животни използват различни
части от растенията за храна. Обобщете, че животните,
които ядат растителна храна, се наричат растителноядни животни. По ваша преценка може да въведете
допълнително понятието тревопасни животни – животни, които се хранят главно с тревисти растения и
клонки. Нека децата самостоятелно да дадат примери
за тревопасни животни (крава, овца, коза, сърна, зебра, жираф, слон и др.).
Хищници. Насочете вниманието към илюстрацията с вълка и агнето. Припомните баснята на Езоп
(Лафонтен):
Един вълк съгледал агне да пие вода от потока и
решил да се нагости с него под благовиден предлог.
Застанал по-горе по течението и започнал да обвинява агнето, че му мъти водата и не му позволява да
пие. А то отговорило, че пие с върха на устните си и
че освен това не е възможно, когато стои по-долу, да
мъти водата по-нагоре. Вълкът, като не успял с този
довод, казал:
– Но лани ти обиди моя баща.
А когато то отвърнало, че тогава още не е било
родено, вълкът му рекъл:
– Това, че ти успяваш да се оправдаваш, не значи,
че аз няма да те изям.
Моралната поука от баснята е: при онези, които
имат намерение да вършат зло, справедливата защита
не може да има успех. (Тиранът винаги ще си намери
претекст.)
Попитайте децата коя е истинската причина в природата вълците да нападат агнета и други животни.
Въведете понятията хищник и жертва. Кои са жертвите
и кои са хищниците на двете илюстрации в учебника?
Нека учениците да разгледат снимката на лешояда. Обяснете, че освен хищниците с месо се хранят
и животните, които ядат мъртви животни (мърша).
Повечето от тях са полезни, защото изчистват природата от труповете на мъртвите животни. Затова ги
наричат санитари на природата. (Обяснете значението
на думата санитар. В болницата санитарят се грижи за
чистотата.)
Обобщете кои животни са месоядни: хищниците и
онези, които ядат мърша. Те имат приспособления за
улавяне и изяждане на жертвите си. Това са остри нокти
и зъби, човки, пригодени за разкъсване, много силно
зрение и обоняние.
Всеядни животни. Попитайте с какво се хранят
хората. Към коя от двете групи – растителноядни или
месоядни животни – можем да отнесем човека? Защо?

Освен човека редица животни също са всеядни
– приемат както растителна, така и животинска храна. Сред тях са дивата свиня и сивата врана. Какво е
предимството да можеш да използваш разнообразна
храна?

Въпроси и задачи

5. Паяците са хищници. Хранят се с щурци, скакалци, бръмбари, мухи и пеперуди. Някои от тях улавят
дори птички, гущери и мишки. Обикновено паяците
дебнат жертвите си в засада и ги оплитат в предварително изтъкани мрежи. Паяжината е изтъкана от
паякова коприна, която се отделя под формата на
нишка от долната част на коремчето на паяка. Те убиват уловените жертви, като инжектират в тях отрова
чрез убождане най-често в задната част на главата на
жертвата.

Работа с учебната тетрадка

Задачата Растенията се нуждаят от светлина, вода и въздух е експериментална. Подходяща е
за домашна работа. Важен методически момент, на
който трябва да обърнете внимание, е наличието на
контролно растение. При всеки научен експеримент с
живи обекти винаги се използват контролни образци,
които се третират по стандартен начин. Текстът в края
на задачата позволява на децата, които не са имали
възможност да изпълнят опитите, да разберат какъв е
резултатът от тях.
В урока са дадени типични примери за растителноядни животни и за хищници. Целта на задачата
Растителноядни животни и хищници е да доизясни
този въпрос. Там под формата на игра децата научават
имената на още животни (лисицата фенек) и едновременно с това разграничават животните, които се срещат у нас, от онези, които живеят в Африка. Задачата
е подходяща за домашна работа.
Целта на задачата Кой съм аз? е учениците да затвърдят получените от урока знания. Тя е подходяща
както за работа в клас, така и за домашна работа. В
клас може да се изпълнява индивидуално, групово
или с участието на целия клас.

Допълнителни дейности

1. Всяко дете да си избере едно животно. Да го нарисува в средата, в която живее. Да нарисува животни,
с които то се храни, и такива, които се хранят с него.
2. Поставете задача на учениците да прочетат
приказка, в която се разказва за животни, които са
хищници и жертви. Нека разкажат на другите какво
са научили за начина на хранене на животните от
приказката. Как ловуват хищниците?
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Как животните и растенията оцеляват

Очаквани резултати
Ученикът трябва да:
● Обяснява значението на средата и условията на
живот за съществуването на организмите.
● Илюстрира с примери приспособления на растенията и животните към тяхната среда на живот.
Основни понятия: среда на живот, условия на живот,
приспособяване, окраска.

Насоки за провеждането на урока
Увод. В този урок се въвеждат важни понятия: среда на живот, условия на живот и приспособяване, на
които трябва да се отдели специално внимание. Темата
за приспособяването на растенията и животните към
тяхната среда на живот ще бъде продължена и в следващите уроци.
Поставете задача на учениците да опишат средата, в
която те самите живеят. Насочете ги към извода, че домът
им се намира в селище, осигурява им необходимите условия на живот и ги предпазва от студ, дъжд, горещина,
неприятели. Животните и растенията също имат своя
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среда на живот, която им осигурява храна, вода, въздух,
подслон и скривалища. За да оцелеят, те трябва да се
приспособяват към условията на живот в тази среда.
Условията на живот (екологични фактори),
които определят неразривната връзка между
организма и средата, се разделят на три основни групи:
I. Условия, свързани с неживата природа – климат,
вода, почва.
II. Условия, свързани с живата природа – всички
форми на взаимодействие между живите организми в
дадена среда.
III. Условия, свързани с човешката дейност.
В урока са дадени примери за приспособления на
животните и растенията към условия от група I – студ,
горещина и суша, както и към условия от група II –
предпазване от врагове (други животни).

Предпазване от врагове. Какво помага на различните животни да се предпазват от враговете си?
Насочете вниманието към илюстрацията с лисицата и

таралежа. С какво е покрито тялото на таралежа? Защо
той се свива на кълбо, когато усети присъствието на
неприятел? Попитайте ги биха ли изяли нещо, което
боде? Нека децата сами да направят извод за ефективността на защитата на таралежа.
Съществуват различни начини за защита на
животните от враговете им. Те могат да бъдат
описани като: избягване от враговете чрез
бързо придвижване, защитна или предупредителна
окраска, защитна покривка на тялото, като черупка,
люспи или бодли. В урока са посочени конкретни примери за животни, притежаващи всяко от тези приспособления. Окраската се нарича защитна, когато осигурява сливане с цветовете на околната среда (камуфлаж),
или наподобяване по цвят и форма на други предмети
в средата (мимикрия) – клонче, листо. Всеки вид животно притежава приспособления за защита.
Растенията също имат свои приспособления за
защита от врагове. Това са власинки, бодли, отровни
или силни ароматни вещества и други приспособления,
които ги правят неподходящи за храна.
Учениците разглеждат илюстрацията, на която са
показани начините на придвижване на заека, лястовицата и рибата. Обърнете внимание на дългите задни
крака на заека. Те му помагат да скача и тича бързо.
Друго негово приспособление са големите уши, които
могат да се насочват във всички посоки и да долавят
дори и най-слабия шум. Заекът има много врагове и
затова винаги се ослушва и е готов да побегне.
Лястовиците са сред бързите летци. Те ловят
комари и мушици, но успяват и бързо да избягат от
орлите, котките и лисиците. Рибите също се спасяват
от враговете си, като плуват бързо и си намират скривалище. Поставете задача на учениците да посочат
други животни, които чрез бързо бягство се спасяват
от враговете си (например – мишка и сърна).
Насочете вниманието към снимката на зелената
жаба. Жабата се слива с листата и е невидима за враговете си. Въведете понятието окраска, като използвате
речника в урока. Можете да дадете и допълнителни
типични примери на животни със защитна окраска
(хамелеон, скакалец, гущер).
Някои животни са много ярко оцветени. Учениците разглеждат снимката на дъждовника и намират
в текста изречението, което обяснява защо дъждовникът е опасен за другите животни. Може да дадете и
други примери: Калинката отделя течност с неприятна
миризма и затова нейната окраска предупреждава
птиците. Осата има отровно жило. Нейният жълточерен цвят е предупреждение за околните. Ярка
предупредителна окраска имат и някои отровни змии.

Учениците да опишат как изглежда костенурката. С
какво са покрити тялото, краката и главата є (тялото с
черупка, а крайниците и главата с люспи)? Как се движи?
Обърнете внимание, че растенията също имат
приспособления за защита. Дайте двата примера от
учебника – копривата и магарешкия бодил.
Предпазване от студ, горещина и суша. Задайте въпросите: Как децата се предпазват от студа? А
от горещината през лятото? След това разгледайте
приспособленията на споменатите в урока животни
и растения за живот в неблагоприятни климатични
условия (студ, горещина, суша). Приспособленията
на бялата мечка и камилата ще бъдат разгледани поподробно под формата на задачи в следващия урок.

Въпроси и задачи

2. (информация за учителя) Листата на растенията
са покрити с восъкоподобен слой (кутикула), който
предотвратява загубата на вода. При маслината и
други растения, които са се приспособили към по-сух
климат, този слой е по-дебел в сравнение с растенията
от влажните райони.
В месести листа и стъбла на някои растения се
натрупва вода и това прави тези растения добре
приспособени за живот при оскъдни валежи. Листата
на кактусите са се видоизменили на бодли, което намалява загубата на вода и служи за защита от животни, които търсят вода (такава се съдържа в дебелото
стъбло на кактуса).

Работа с учебната тетрадка

Чрез задачата Защита от врагове се дават още примери за приспособления на животните срещу врагове.
Обърнете внимание на примера със слона – големите
размери и физическата сила също са средство за защита. Задачата може да се изпълнява в клас или като
домашна работа.
Задачата Приспособяване към студ или горещина
и суша помага на учениците да затвърдят знанията,
получени от урока. Подходяща е за самостоятелна
работа.
Животът на тюлена е поредната задача за четене с разбиране, от която децата научават интересни
факти за начина на живот на тюлените.
Допълнителни дейности
Животните се предпазват от горещина или от
студ и чрез приспособления като пера, пух, подкожна
мазнина, люспи. Поставете задача на учениците да намерят в енциклопедии, книги или в интернет примери
за животни с такива приспособления.
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Животът във водата

Очаквани резултати
Ученикът трябва да:
● Илюстрира с примери приспособления на растенията и животните към водна среда на живот.
● Илюстрира с примери видовото разнообразие от
растения и животни, обитаващи водата.
Основни понятия: водна среда на живот, водни
животни, водорасли.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема съдържанието и дейностите за
неговото разбиране и осмисляне са насочени към придобиване на знания за разнообразието от растения и
животни във водата. Въпросите, свързани с изграждането на екологична култура – защита на растенията и
животните, опазване и възстановяване на природната
среда, са съществена част от темата.
Обитателите на водните басейни са разделени
на две подгрупи: растения и животни в морето (соленоводни басейни); 2. растения и животни в реките
и езерата (сладководни басейни). За да се намали
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информационното ядро, към първата подгрупа са отнесени само някои от широко известните обитатели на
Черно море. Във втората група също са включени само
характерни за България растения, риби и птици. Избрани са птици, чийто начин на живот е тясно свързан
с водните басейни. Целта е учениците да се запознаят
и да се убедят в разнообразието от организми, обитаващи водната среда на живот. Едновременно с това
трябва да се избегне ненужното изброяване на голям
брой растителни и животински видове, което може да
доведе до информационно претоварване на урока.
Качеството на преподаване и учене много зависи
от онагледяването. За тази тема е подходящо с помощта на учениците да се осигурят за наблюдение и
манипулиране различни обекти: показване на живи
водни растения (например на водорасли в аквариум),
черупки от морски миди и рапани, изсушено водно
конче, щипка и черупка от рак, пера от птици, поставена в съд с лед (или живи) цаца, скумрия или шаран.
Може да се използват различни помощни средства:
табла, снимки, учебни филми.

Започнете с кратък преговор на изученото за
свойствата на водата. Чрез въпроси към учениците
припомнете, че водата е добър разтворител. В морската
вода е разтворено голямо количество сол. Затова тя е
солена. Освен това във водата е разтворен въздух и тя
е благоприятна среда на живот за много организми.
(Животът е възникнал и се е развил във водата.)
Животът е Черно море. Попитайте учениците
дали са били на море. Какви животни и растения са
видели в Черно море? За кои морски животни са чели
или чували? Работете с голямата илюстрация на с. 42
от учебника. Като използвате и текста от урока, без да
навлизате в детайли, обсъдете как се движат изобразените морски животни.
За мидите и скаридите не се споменава в текста на
урока. За пълнота ще отбележим, че мидите се движат
подобно на рапана – могат да пълзят, но много бавно.
Хранят се предимно с гниещи вещества и дребни водорасли (растителен планктон). Скаридата се движи
подобно на рака.
Рапанът е охлюв. Охлювите и мидите са мекотели. Ракът и скаридата са десетокраки ракоподобни членестоноги. Тази класификация ще
се прави в по-горните класове. На предната двойка
крайници ракът има щипки, с които улавя храната си.
Изясняването на хранителните взаимоотношения
между обитатели на морето дава опорни знания, които
ще са полезни в следващи уроци при съставянето на
хранителни вериги.
Животът в реките и езерата. Работете с илюстрацията на с. 43 от учебника. Учениците да прочетат
самостоятелно текста от урока над тази илюстрация и да
отговорят на въпросите: Какви растения се срещат по
водната повърхност и край бреговете? Какви приспособления за снабдяване с въздух имат тези растения?
Защо (водата е бедна на въздух)?
При разглеждането на животинския свят в сладководните басейни акцентът отново е върху жизнените
процеси движение и хранене. Подбрани са по един
представител на вече познатите три групи животни
(според начина на хранене): лебед (растителноядно
животно), щъркел (месоядно животно) и шаран (всеядно животно).
Всички деца познават щъркела и лебеда от непосредствени наблюдения и от приказките. Използвайте илюстрацията до заглавието на урока. От нея
учениците самостоятелно да извлекат сведенията за
приспособленията на щъркела за движение и търсене на храна и за начина му на хранене, отбелязани в
текста на урока.

Завършете урока с обобщението, че трябва да се
грижим за природата, да не я замърсяваме. Така ще
запазим разнообразието от растения и животни в нея.

Въпроси и задачи

5. Задачата насочва вниманието и към още един
обитател на морето, който е изобразен на илюстрацията на с. 42, но не е споменат в текста на урока – медузата. Децата са виждали медузи в морето. Медузите в
Черно море не са опасни. Пипалата им обаче отделят
слуз, която при допир предизвиква сърбеж и парене
на кожата. Затова трябва да се избягват. При опарване
от медуза мястото се промива със солена морска вода
(вода от крана не е подходяща). Медузата се движи,
като последователно свива и отпуска тялото си. Храни
се с животинска храна (дребни рачета и рибки).

Работа с учебната тетрадка
Задачата за четене с разбиране Водорасли дава
възможност учениците да научат повече за тези нисши
растения. Водораслите са много широко разпространени – ще ги открием както в солените, така и в сладките води. Водорасли се срещат дори извън водните
басейни – по стъблата на дърветата, по влажни или
сухи скали. Има водорасли с различен цвят – зелени,
синьо-зелени, червени, кафяви и други.
Целта на задачата Моето морско животно е учениците постепенно да формират умения за самостоятелно извличане на информация от различни източници.
Нека те да представят в клас попълнените карти за
избраното от тях животно. Това може да стане и под
формата на викторина. Даден ученик прочита пред
класа своята карта, а съучениците му се опитват да
отгатнат името на животното. При нужда като„джокер“
може да се използва снимката на животното.

Допълнителни дейности
1. Проведете дискусия на екологична тема. Примерни въпроси: Какво ще стане с щъркелите, ако
водата е замърсена и в нея вече няма рибки и жаби?
Какво ще стане с лебедите, ако езерата и реките са
замърсени и в тях не могат да растат водни растения?
2. Поставете задача на децата да намерят и разкажат приказка, в която се разказва за лебеди или за
щъркели.
Любопитна информация: Лебедите и щъркелите
образуват брачни двойки за цял живот. Ако единият от
двамата загине, другият остава сам до края на дните си.
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Растенията на сушата

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Илюстрира с примери видовото разнообразие
от растения, обитаващи сушата.
● Илюстрира с примери приспособления на растенията за живот на сушата.
● Дава примери за опазване на видовото разнообразие от растения на сушата.

Основни понятия: защитени растения.

Насоки за провеждането на урока
Увод. В тази тема отново се проследява връзката
организъм – среда на живот. Голямото разнообразие
от растения в нашите равнини и планини се свързва с
благоприятните условия на живот, които те предлагат.
Едновременно с това се посочват конкретни приспособления на растенията към различните условия на
живот в отделните части от сушата (например високо
в планините).
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Групиране на растенията. В урока отново се
преговарят и обобщават важни опорни знания за групирането на растенията, придобити във втори клас (за
първи път това е направено още в началния преговор).
Всеки ученик трябва да разграничава според вида
на стъблата тревисти растения, дървета и храсти, а
според вида на листата – широколистни и иглолистни
дървета и храсти.
Растенията в равнините. Чрез беседа и подходящо подбрани въпроси актуализирайте знанията на
децата (околен свят втори клас) за селскостопанските
и диворастящите растения. Нека те сами да изброят
растения, отглеждани в овощните и в зеленчуковите
градини. Насочете вниманието към диворастящите
растения от илюстрацията на с. 44. Кои от тях са тревисти растения (коприва, лайка, полски мак)? Кои са
храсти (шипка, къпина)? Кои имат лечебни свойства
(достатъчно е децата да посочат цветовете на лайката
и плодовете на шипката)?

Може да добавите, че останалите растения от
илюстрацията също имат лечебни свойства:
коприва – богата е на витамини и минерали, подпомага защитата на организма от болести, има
кръвоспиращо действие, полезна е за сърцето, за кръвта
и за други органи;
здравец – билка, която лекува нервите, сърцето и
стомаха;
къпина – плодовете са богати на витамини и минерали; от корените, листата и клоните на къпиновия
храст се правят отвари с лечебни свойства;
полски мак – цветовете на мака имат лечебни
свойства (успокояват кашлицата).
Растенията в планините. Опишете и обяснете
разположението и условията на живот в широколистните и иглолистните гори. Дайте примери за растения,
които се срещат там. Попитайте децата кои от тези
растения са виждали. Поставете им задача с помощта
на илюстрациите и други нагледни средства да опишат
тези растения.
Ангажирайте децата в дискусия за опазване на горите. Задайте въпросите: Посещавали ли сте планина
(на зелено училище или с родителите)? Как се чувства
човек там? (Обърнете внимание на илюстрацията
до заглавието на урока.) Как изглежда гората? Какво
най-много ви хареса? Видяхте ли някакви знаци или
табели по пътеките? Изведете заедно правилата
за поведение, които спомагат за опазване на горите.
Поставете задача учениците да съчинят и нарисуват
на бял лист табела с надпис и/или рисунка за защита
на гората. Примерни варианти: Не палете огън! Не оставяйте отпадъци! Не разваляйте гнездата на птиците!
Не сечете и не чупете дърветата! Всеки да засади поне
едно дръвче!
Като използвате илюстрацията в учебника, обяснете условията на живот високо в планините. Специално
внимание отделете на приспособленията на високопланинските растения – малки размери, здрави еластични полегнали стъбла, издръжливи на вятър и студ.
Еделвайсът е емблематично за нашите планини
цвете. Обяснете къде се среща то – при какви условия
на живот.
Въведете понятието защитено растение, като
използвате речника към урока. Дайте примери за
защитени растения – еделвайс, планински божур и
други. Подчертайте, че всички тези растения са много
красиви и привличат погледа на всеки турист. Това
обаче не ни дава право да ги берем. Обяснете, че те
са диворастящи и веднъж откъснати, много бързо
увяхват и умират. Когато берем редки растения, ние
увеличаваме опасността те завинаги да изчезнат от
нашата природа.

Въпроси и задачи
5. Може да допълните отговорите на децата, като
дадете още някои сведения за горите в нашата страна.
Най-разпространените широколистни гори са
дъбовите и буковите гори. Дъбови гори се
срещат в равнините и в най-ниските части на
планините (до 1000 м надморска височина). Те са
светли и топли. По-високо в планините се разполагат
буковите гори (до 1500 м надморска височина). Те са
по-тъмни и по-студени. Иглолистни гори има между
1300 м и 2100 м надморска височина. Разпространени
иглолистни видове у нас са: бор, смърч, ела, мура.
6. Пролетта започва на 21 март. Кокичетата и
минзухарите обаче първи разцъфтяват още в края на
февруари. Те ни напомнят, че скоро ще дойде очакваната пролет. Затова ги наричаме предвестници на
пролетта. (Освен пролетните минзухари има и есенни
минзухари (кърпикожух), които цъфтят през есента.)

Работа с учебната тетрадка
Задачата Едно дърво разказва е предназначена за
самостоятелна работа на учениците. Чрез нея те получават допълнителни знания за стъблата на дърветата
– какво може да научим от годишните пръстени на
едно отсечено дърво. Освен това се тренират тяхната
наблюдателност и способност да извличат информация от схема по зададена инструкция. Всичко това е
съчетано с елементи на игра (оцветяване на определени годишни пръстени), което не натоварва децата.

Допълнителни дейности
Въведете учениците в следната ситуация: Представете си, че работите в организация за защита на
растенията. Вашата задача е да изготвите правила за
опазване и защита на редки диворастящи растения
като еделвайса и планинския божур. Направете списък
на тези правила. Как ще следите за тяхното спазване?
Какви наказания ще наложите на нарушителите?
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Животните на сушата

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Илюстрира с примери видовото разнообразие
от животни, обитаващи сушата.
● Илюстрира с примери приспособления на животните за живот на сушата.
● Дава примери за опазване на видовото разнообразие от животни на сушата.
Основни понятия: сухоземна среда на живот,
вредители, плевели.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема продължава запознаването на

учениците с видовото разнообразие в животинския
свят в различни среди на живот. Изучава се разнообразието от животни на сушата – в почвата и върху земната повърхност. Животните, обитаващи равнините и
планините, са разгледани отделно. Това разделяне е
условно, тъй като са посочени някои от най-популярните за България животни, които се срещат практически из цялата страна. Например катерицата освен в
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горите се среща в парковете, по дърветата в селските
и градските дворове. Лалугери са забелязвани дори
на височина 2500 метра в планините.
Другата цел на темата е изучаването на начина на
хранене и движение на животните и свързаните с тези
жизнени процеси приспособления при различните
животни.
Желателно е да се постави предварително задача
на отделни ученици или на групи от ученици да съберат информация за някои от животните, посочени в
урока, като използват детски книжки, енциклопедии
или други източници, включително и интернет.
За тази тема е подходящо с помощта на учениците
да се осигурят за наблюдение и манипулиране различни обекти: препарирани яребица и пъдпъдък или яйца
от пъдпъдък, дъждовен червей, колорадски бръмбар
и мравки в буркан с пръст и растителност.
Нека учениците да споделят наблюденията си, когато са били на екскурзия в поле, в гора или в планина.
Какви животни са видели там?

Животни в почвата. В урока са споменати само два
от постоянните обитатели на почвата – дъждовният
червей и къртицата. Децата се запознават с тях и описват някои от приспособленията им за живот в почвата.
За любознателните може да добавите, че почвата е
много богата на организми. Някои животни живеят там
постоянно (дъждовен червей, къртица, сляпо куче),
а други – временно. Например малките (ларвите) на
майския бръмбар се излюпват и живеят в почвата, а
възрастните бръмбари обитават земната повърхност
и летят във въздуха. Лалугерът, заекът и лисицата намират временно укритие в почвата (тунели и дупки).
Животни в равнините. Работете с илюстрацията
в учебника. Опишете за всяко животно начина му на
придвижване и обсъдете как е устроено тялото му във
връзка с движенията, които извършва. Обърнете внимание на различните начини на придвижване (ровят,
пълзят, летят, скачат, тичат, катерят се).
Животни в планините. Животинският свят в планините е твърде разнообразен. В урока са споменати
само отделни негови представители. Повечето от тях
вече са познати на децата. По ваша преценка може
да добавите и други животни. Обърнете специално
внимание на ролята на човека. Трябва да пазим разнообразието от животни в родната природа.
Допълнителна информация за някои от животните, посочени в текста и изобразени на илюстрацията:
Кукувица. С дълга опашка и остри криле. При полет
прилича на ястреб. Снася яйцата си в гнездата на други
птици. Малкото кукувиче изхвърля от гнездото яйцата
и малките на гостоприемника. Приемните родители го
хранят близо 2 месеца с гъсеници, бръмбари и скакалци.
Скален орел. Много едър орел (дължина на тялото до
90 см, размах на крилата около 2 м). Ловува най-често
на лалугери и костенурки. Хваща също лисици, зайци,
змии и гущери. Защитен вид.
Дива коза. Дължина на тялото до 120 см, маса до
50 кг (женските са по-дребни). Храни се предимно с
треви и по-рядко с клони на храсти и дървета.

Въпроси и задачи
2. Задачата може да се изпълни под формата на
известната детска игра Лети, лети … Децата вдигат
ръка само за животните, които летят. Който сгреши,
отпада. (Може да добавите още животни: яребица,
къртица, кълвач, синигер, полска мишка, лисица и др.)
3. В задачата се акцентира върху значението на
някои от животните за човека. Специално внимание
обърнете на факта, че вредни животни в природата
няма, защото всяко от тях участва в хранителните взаимоотношения между организмите в дадената среда

на живот и служи за храна на други животни. Определението вреден се отнася само спрямо дейността на
човека. Когато казваме, че дадено животно е вредител,
имаме предвид, че то се храни с растения (или животни), които се отглеждат от човека, и по този начин
нанася щети на селското стопанство. Вреда на човека
нанасят и животните, които пренасят причинителите
на различни болести.
5. Пъдпъдъците и яребиците са полски птици. Както се вижда от илюстрацията, яребиците са покрити с
пера, оцветени в кафяво, изпъстрени с шарени нишки,
които наподобяват сламки и тревисти растения. Пъдпъдъкът е нашарен с петна в същите цветове. И двата
вида птици снасят яйцата си и отглеждат малките в
гнезда, направени на земята между гъстата тревиста
растителност. Когато усетят опасност, те застават неподвижни и могат дълго време да стоят така – незабележими за враговете си.

Работа с учебната тетрадка
Чрез задачата Магичен квадрат от животни
учениците проверяват знанията си за животните на
сушата. Освен това тази задача развива комбинативното мислене и осъществява междупредметна връзка
с математиката. По-подходяща е за домашна работа.
Задачата Дом за птички развива практически умения и сръчности у децата (да направят по един много
лесен начин къщичка за птици). Едновременно с това
се възпитава отношение към живата природа – трябва
да се грижим за животните и да ги защитаваме.
В задачата Застрашени животни учениците използват ключ за определяне, за да научат имената
на някои редки, застрашени от изчезване животни,
включени в Червената книга на България. Задачата
може да се изпълни в клас.

Допълнителни дейности

За да обогатите и разширите знанията на децата
по темата, организирайте изработването на табло на
тема „Дивите животни около моето родно място“. Необходими са голям лист картон или текстилна основа,
закрепена върху твърда повърхност. Поставете задача
на учениците, разделени на групи, да проучат кои са
най-често срещаните животни в полето или в гората
около тяхното населено място. Да намерят картинки
или да направят собствени снимки на тези животни
и да ги закрепят на таблото. Под всяко животно да
поставят кратко описание.
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Хранителни вериги

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Описва връзката между растенията и животните
в дадена среда чрез хранителни верига.

Основни понятия: хранителна верига.

Насоки за провеждането на урока
Увод. Учениците разглеждат илюстрацията до
заглавието на урока и отговарят на въпросите: Кой с
какво се храни? Какво ще стане, ако зайците в гората
изведнъж изчезнат? Насочете ги към извода, че нуждата от храна свързва организмите, които живеят в
една и съща среда, и ги прави зависими едни от други.
Какво показва хранителната верига? Хранителна верига се нарича последователност от организми, в която едни организми изяждат стоящите непосредствено преди тях организми от веригата, а самите
те служат за храна на организмите, разположени след
тях. Хранителните вериги показват хранителните
взаимоотношения между организмите в определена
среда на живот.
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Покажете на децата верига (синджирче) с по-едри
елементи и ги попитайте какво е това. Как са свързани
отделните части? Какво ще стане, ако махнете една от
брънките? Насочете вниманието им към илюстрацията, представяща хранителната верига с тревата, заека и
лисицата. Обяснете какво представлява хранителната
верига и значението на стрелките.

Хранителната верига започва с растение
Съществуват два типа хранителни вериги:
I. Хранителни вериги, започващи с живи растения;
II. Хранителни вериги, започващи с неживи и частично разложени вещества с растителен или животински
произход.
В трети клас се изучават само хранителни вериги
от първия тип.
За терминологията. За зеленото растение, от
което започва хранителната верига, в екологията се
използва терминът продуцент. Следващите организми
от хранителната верига, които са растителноядни и месоядни животни, в екологията се наричат консументи.

В предишния вариант на учебника тези научни термини бяха заменени с по-достъпните за децата термини
производител и потребител. Тъй като тези понятия не
са включени в учебната програма, в новия учебник те
не се използват. Учителят може по своя преценка да ги
въведе като допълнителен учебен материал.
Хранителната верига започва с растение. Аргументирайте защо в началото на хранителната верига стои
растение. (Само растенията самостоятелно изграждат
хранителни вещества. След това тези хранителни вещества се пренасят по веригата.) При изучаването на
тази тема всеки ученик трябва да разбере, че зелените
растения (с всички техни части – семена, плодове,
листа, стъбла и корени) са основният източник на
храна, т.е. те са първото звено на всяка хранителна
верига. Това е така, защото само те могат сами да си
произвеждат храна с помощта на слънчевата светлина.
Всички животни, които следват във веригата, приемат
готова храна.
В екологията хранителната верига се разглежда като поредица от организми, чрез която
става пренасяне на енергия в една екосистема.
Растенията (продуценти) получават слънчева енергия
и я натрупват като хранителна енергия в изградените
от тях хранителни вещества. След това част от тази
енергия се предава на първото животно (консумент) от
веригата, след това то предава енергия на следващото
животно и т.н.
Изяснете с участието на учениците ролята на всеки
от организмите в хранителната верига на с. 50 от учебника. Тя започва с розата, защото розата е растение,
което само изгражда хранителни вещества. Част от
тези хранителни вещества се намират в листата. Гъсеницата е растителноядно животно, което се храни с
листата на розата. Врабчето е хищник, който използва
за храна своята жертва (гъсеницата). Врабчето също
служи за храна (на котката). Котката е хищник, а врабчето е неговата жертва. Следователно в разглежданата
хранителна верига има едно растение, едно растителноядно животно и два хищника (месоядни животни).
Човекът и хранителните вериги. Човекът е в
края на много хранителни вериги (краен потребител).
Нека учениците самостоятелно да съставят хранителни вериги, подобни на онези от урока, в края на които
е човекът.
Съставете хранителна верига. Какво е наблюдавала Лили в градината? Обсъдете този въпрос, като
използвате илюстрацията в урока. Конкретната цел на
този пример е учениците да се научат да подреждат
правилно организмите в една хранителна верига. Пообщата цел на подобни примери е да провокира наблюдателността на децата, да ги стимулира да изучават

природата, като наблюдават растенията и животните
в заобикалящата ги среда и техните хранителни взаимоотношения.

Въпроси и задачи
4. Задачата помага на учениците да осмислят факта,
че във всяка хранителна верига има само едно растение
(в конкретния случай – или зеле, или морков). Двата
зеленчука не могат да присъстват едновременно в
една и съща хранителна верига. Затова възможните
хранителни вериги са две:
1. морков → заек → лисица;
2. зеле → заек → лисица.
Обърнете внимание, че един и същ организъм
може да участва едновременно в няколко хранителни
вериги. (Във всяка екосистема хранителните вериги се
преплитат една с друга и образуват т.нар. хранителни
мрежи.)
6. зеле → охлюв → дрозд → ястреб
Дроздът е прелетна птица, която се среща почти в
цялата страна. Приема разнообразна храна: насекоми
паяци, червеи, охлюви, горски треви и плодове.

Работа с учебната тетрадка
Хранителна верига в зеленчуковата градина (допълнителна информация за учителя): Има над 5000
вида калинки. У нас най-разпространена е седемточковата калинка. Тя е голям лакомник – през живота
си изяжда около 50 000 листни въшки. Калинките се
използват като естествено средство за растителна защита срещу вредители. Понякога обаче се наблюдава
нашествие от калинки, което води до сериозни щети
за реколтата.

Допълнителни дейности

1. Разделете класа на групи. На всяка група дайте
картинка на различна среда, например гора, парк или
зеленчукова градина. Учениците изброяват растения
и животни, които обитават тази среда. След това те
съставят в тетрадките си схеми на хранителни вериги,
включващи някои от изброените организми.
2. Поставете задача на учениците да изкажат
предположения какво би станало, ако хората разпръснат отрова за мишки в полето. Какво ще се случи
с лисиците и птиците, които се хранят с мишките? Как
унищожаването на един член от хранителна верига
повлиява на другите след него?
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Органи на човешкото тяло

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Разпознава (по схема) основни органи в човешкото тяло.
● Назовава функцията на основните органи.
Основни понятия: мозък, бели дробове, стомах,
черва, сърце, кръвоносни съдове.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Здравното възпитание изисква персонализиране на информацията за човешкото тяло. Тя трябва
да е личностно значима за детето. Затова всичко, което
се изучава, се свързва със собственото тяло на детето,
с неговото лично здраве и досегашен опит.
Съгласно учебната програма в трети клас учениците усвоят знания за основни органи на човешкото
тяло и тяхната функция. По-подробното изучаване на
нервната, дихателната, храносмилателната, сърдечносъдовата и другите системи ще става постепенно в
по-горните класове.
Във втори клас учениците са се запознали с основ-
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ните части на човешкото тяло – глава, торс, крайници,
и със сетивните органи. Започнете урока с въпроси
към децата, чрез отговора на които те да си припомнят
изученото във втори клас. Например: Какво е общото
название на ръцете и на краката? Коя част на тялото
наричаме торс? Посочете вашия торс.
Какво има вътре в нашето тяло? Поставете
задача учениците да изброят какво според тях има
вътре в главата и в торса на човека. Така ще получите информация какво те вече знаят за вътрешните
органи. Думите сърце, мозък, стомах и бели дробове
често се употребяват във всекидневието. Те са познати
на децата, но знанията им за тези органи може да са
неточни или погрешни.
След това насочете вниманието им към схемата на
човешкото тяло от с. 60 на учебника. Кой важен орган
се намира в главата? За какво служи? Допълнете и
обобщете отговорите. Направете извод за работата,
която извършва мозъкът, и за неговото значение.
Нека децата да вдишат дълбоко, за момент да задържат въздуха и след това бавно да издишат. Къде отива

вдишаният въздух? С помощта на схемата обяснете
къде са разположени белите дробове и опишете как
работят те. Децата да покажат сами положението на
белите дробове на собственото си тяло.
Съставът на въздуха ще се изучава в пети клас.
По програма в трети клас дишането се разглежда на съвсем елементарно равнище, без да се
използват понятията кислород и въглероден диоксид.
По ваша преценка може да добавите (като допълнителен
учебен материал), че при дишането организмът получава кислород – газ, който се съдържа във въздуха.
Върнете се към схемата и обсъдете разположението и работата на стомаха. Нека учениците да посочат
на собственото си тяло къде се намира той. (Стомахът
е разположен малко под ребрения ъгъл.) По ваша
преценка можете да добавите кратка информация за
червата. (Червата са разположени в цялата коремна
област около пъпа.)
Преминете към обсъждането на местоположението и работата на сърцето. Въведете термина
кръвоносни съдове. Дайте им възможност да открият
и наблюдават някои от тях, които са близо да повърхността на собствената им ръка. Нека да опишат какво
виждат (мрежа от синкави тръбички – по-тънки или
по-дебели).
Обяснете по схемата как се движи кръвта в тялото. Схемата е много опростена. В нея двата кръга на
кръвообращението – малък кръг, преминаващ през
белите дробове, и голям кръг, снабдяващ всички органи с хранителни вещества – са представени съвсем
условно. Не е необходимо да се въвеждат понятията
артерии, вени и капиляри. Използва се единствено
терминът кръвоносен съд. Информацията от урока
е достатъчна за учениците от трети клас. След обяснението на учителя е подходящо някой от учениците
самостоятелно да проследи по схемата движението
на кръвта в тялото.
Понятието пулс не е включено в учебната програма
за трети клас. Всяко дете обаче лесно може да усети
ударите на собственото си сърце и дори да си измери
пулса. Затова тази важна тема е включена в учебника
като допълнителен учебен материал. Покажете на децата как да напипат пулса си. (Използвайте рисунката
на с. 61 от учебника.) Пулсът може да се измерва както
на лявата, така и на дясната ръка. Важно е всяко дете
да усети ударите на собственото си сърце. Тъй като не
всички деца носят часовници, измерването на пулса
може да се даде за домашна работа, като се използват
инструкциите в учебната тетрадка.
Децата усещат ускоряването на пулса, без да е
необходимо да броят ударите на сърцето. Затова,
след като вече са усвоили как да уловят пулса си, ги

накарайте да клекнат енергично няколко пъти и след
това отново да уловят ударите на сърцето. Обяснете
защо сърцето бие по-често при физическо натоварване на организма.

Въпроси и задачи
1б. Положението на сърцето е показано на фигурата. Ако прекараме мислена вертикална линия,

която разделя по средата човешкото тяло на две части,
сърцето е изместено наляво: 2/3 от него се намират в
лявата част, а 1/3 – в дясната.
Работа с учебната тетрадка
Задачата Разпознай органите има за цел да се
затвърдят знанията за основните органи и тяхната
функция. Ученикът разпознава органите по схема и
ги назовава. Освен това в задачата има и творчески
елемент. На схемата са показани дихателната тръба и
хранопроводът, които не са споменати в урока. Като
указание към задачата накратко е описана тяхната
функция. Изхождайки от функцията (кои органи се
свързват чрез тези две тръби) той трябва да ги разпознае на схемата. Заедно с това учениците получават
възможност по-пълно да проследят движението на
храната и на въздуха в човешкото тяло.
Задачата е подходяща както за домашна работа,
така и за работа в клас.
Допълнителната задача Как се измерва пулс? е подходяща за домашна работа. След това в клас може да се
обсъдят данните, получени от учениците, и нанесени в
таблицата. Конкретната цел на задачата е учениците да
придобият практически умения за измерване на пулса.
Освен това чрез подобни задачи те усвояват умения
да представят експериментални данни в табличен вид
и да правят изводи от тези данни.
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Скелет и мускули

Очаквани резултати

Ученикът трябва да:
● Определя скелета и мускулите като опора на
тялото и органи на движението.
● Изброява хигиенни правила за поддържане на
правилна стойка на тялото.
● Изброява полезни храни и начини на хранене,
спомагащи за растежа на тялото и укрепване на здравето.

Основни понятия: скелет, кости, череп, гръбначен
стълб, гръден кош, мускули.

Насоки за провеждане на урока
Увод. В тази тема учебното съдържание и дейностите за неговото разбиране и осмисляне са насочени към формиране на здравна култура и здравословен начин на живот. Целта на урока е учениците
да усвоят знания за основните кости, съставляващи
човешкия скелет, и тяхната функция. Да разберат как
работят мускулите и как те осигуряват движението на
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тялото. Да прилагат правила за здравословно хранене
и поведение, които допринасят за правилното развитие и укрепването на костите и мускулите.
В урока строежът на скелета се разглежда опростено. Не се обсъжда начинът на съединяване на костите, което става чрез стави или
сраствания. Учениците трябва да получат представа за
мястото, формата и предназначението на черепа, гръбначния стълб и гръдния кош, без да се коментира техният строеж. Както е известно, гръбначният стълб е
съставен от прешлени – 7 шийни, 12 гръдни и 5 поясни
прешлена. Гръдният кош е съставен от плоска длъгнеста кост (гръдник) и 12 чифта ребра. Тези детайли ще се
изучават в по-горните класове. За да се избегне информационната претовареност, на схемата в урока не е
отбелязана една от основните части на скелета – тазовият пояс. В урока не се споменава също така за състава на мускулите – мускулни влакна и сухожилия. Чрез
сухожилията мускулите се закрепват към костите.

Ако учителят реши при преподаването на урока
да даде на учениците допълнителна информация за
скелета и мускулите, той трябва много внимателно да
я дозира. Желателно е да използва модели на човешки
скелет или череп, табла и други нагледни материали.
За какво служи скелетът? Започнете с въпроси: Виждали ли сте човешки скелет – на филм, като
играчка или сувенир? Как изглежда той? От какво е
съставен? За какво според вас служи скелетът?
Следвайте позната на децата последователност на
изучаване на частите на човешкото тяло – глава, торс,
крайници. Насочете вниманието им към схемата на с.
62. Къде е разположен черепът? Учениците да посочат
собствения си череп. Внимателно да го опипат с ръка.
Да изброят две свойства на костите на черепа (твърдост
и здравина). На какво прилича черепът (на затворена
кутия)? Кой важен орган се намира в него (мозъкът)?
Каква задача изпълнява черепът (предпазва мозъка)?
Нека всеки ученик да постави пръстите си отзад на
тила и внимателно да спусне ръката си надолу по врата. Какво усеща? Коя е тази кост? Направете справка
със схемата в учебника. За какво служи гръбначният
стълб (за опора)? За него са захванати черепът и
гръдният кош.
След това насочете вниманието на учениците към
гръдния кош. Можете да споменете, че той е съставен
от ребра. Всеки ученик да опипа с пръсти някои от
своите ребра. Посочете им как да го направят. Кои
органи се намират в гръдния кош? Учениците да отговорят самостоятелно на този въпрос, като го свържат
с изученото в предишния урок – за белите дробове и
сърцето. Нека те сами да направят извода, че гръдният
кош предпазва белите дробове и сърцето.
Поставете задача на учениците да покажат на
схемата крайниците – ръцете и краката. Какво е характерно за основните кости в тях (дълги и здрави)? За
какво служат те (за опора и за движение)?
С помощта на илюстрациите на с. 62 обяснете коя
стойка е правилна. Обърнете специално внимание на
този въпрос. Най-честите вредни последици от неправилната стойка за неукрепналия детски организъм са
гръбначните изкривявания (илюстрирани са на с. 62).
Освен правилната стойка много важни за укрепването и развитието на костите са храненето и физическите
упражнения. Дискутирайте кои храни са най-полезни
за здравината на костите. В урока акцентът се поставя
върху храните, съдържащи калций – калцият е вещество,
което прави костите по-здрави.
Как работят мускулите? Само костите не са достатъчни за осигуряване на движението. Мускулите се
закрепят за тях и движат тялото. Разгледайте схемата
на мускул в свито и в отпуснато състояние. Каква е

разликата? Обяснете по схемата как мускулите работят
по двойки.
Попитайте учениците дали спортуват. Какви
спортове са избрали и защо? Обяснете значението
на спорта и двигателната активност за развитието на
мускулите. Препоръчайте им спортове, които развиват
всички мускули. Освен с тренировки, как още можем
да повлияем на развитието на мускулите (чрез правилно хранене)?

Въпроси и задачи

5. Използвайте задачата, за да допълните и обобщите знанията за сърцето и работата, която то извършва.
Когато спортуваме, ние тренираме и мускула сърце.
Припомнете как пулсът се ускорява при физически
усилия.
Любопитни данни за сърцето: Сърцето на даден
човек е голямо колкото неговия собствен юмрук. Масата на сърцето на възрастен мъж е около 300 г, а при
жените – около 220 г. Сърдечните мускули се свиват
и отпускат около 70 пъти за една минута (пулс) и за
това време през сърцето преминават около 5 кг кръв.

Работа с учебната тетрадка
Целта на задачата Какво знаеш за скелета и мускулите? е учениците да затвърдят наученото от урока за
скелета и мускулите като опора на тялото и органи на
движението. Освен това те научават една нова за тях
дума бицепс – названието на двуглавия мускул на ръката, което често се използва и във всекидневния живот:
„имаш големи (здрави, силни) бицепси“.
Задачата Твърди и здрави кости е експериментална. Тя се изпълнява лесно в домашни условия. Може
да се използва втора кост (контрола), която не е била
в оцет. Така по-лесно ще се установят промените,
настъпили с костта. Важно е да се подчертае основният извод от този опит – значението на калция за
твърдостта и здравината на костите.
Изкривяване на гръбначния стълб е задача за четене с разбиране. Учениците разширяват знанията си за
значението на правилната стойка за предпазване от
изкривяване на гръбначния стълб. Задачата спомага
за изграждането на навици за здравословен начин
на живот.
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Зъбите и грижите за тях

Очаквани резултати
Ученикът трябва да:
● Разбира необходимостта от поддържане на хигиената на устната кухина и на зъбите.
● Изброява полезни храни и начини на хранене,
спомагащи за растежа на тялото и укрепване на здравето.
Основни понятия: зъби, резци, кучешки зъби, кътници, устна кухина, хигиена.

Насоки за провеждане на урока

Увод. Учениците трябва да придобият знания
за зъбите и тяхното предназначение, да доразвият
уменията си да се грижат за собствените си зъби и да
разберат, че придобитите знания и умения са важни
за запазване и укрепване на личното им здраве. Това
може да се постигне чрез дейности, в които всяко
дете активно участва. Информацията трябва да се
поднася по такъв начин, че ученикът да я възприема
като отнасяща се лично до него и важна за здравето
и красотата му.
При преподаването на урока е желателно учителят
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да използва нагледни материали: огледало, четка за
зъби, конец за почистване на зъбите, гипсов модел на
горна и долна челюст, снимки на зъби, ябълка.
Отначало проверете какви знания и личен опит имат
учениците по темата. Поставете следните въпроси: Къде
се намират зъбите? За какво служат? Колко пъти на ден
си миете зъбите?
Устна кухина и зъби. Обяснете защо зъбите
са много важни за храненето и здравето на човека.
Насочете вниманието на децата към схемата на с. 64
от учебника. Поставете задача да изброят от какво е
заградена устната кухина и какво има в нея. Да посочат
тези части на собственото си тяло. Посочете на схемата
кои зъби са резци, кучешки и кътници. Обсъдете тяхната форма и разположение в устата. Може да използвате
гипсови модели на челюсти, ако разполагате с такива.
Обяснете функциите на всеки от трите вида зъби,
като ги свържете с разположението и формата им.
Изберете един доброволец и му поставете задача да
отхапе и сдъвче парче от ябълката и да отговори с
кои зъби става това. Възможно ли е да сдъвчем добре

храната, ако липсват голяма част от зъбите или ако ни
болят? Насочете децата към извода, че за да сдъвчем
добре храната, трябва да имаме здрави зъби. Може
да допълните, че здравите зъби са важни и за добрия
външен вид на човека.
Отпред на всяка челюст на възрастния човек
са разположени 4 броя резци. Зад тях от всяка
страна следват по 1 кучешки зъб, по 2 предкътника и по 3 кътника. На схемата в урока не е показано кои зъби са предкътници. Това е направено с цел
да се намали обемът на информацията. За учениците
от трети клас е достатъчно да се разгледат само три
вида зъби и тяхната работа при сдъвкването на храната.
Въпросът за разграничаване на млечни и постоянни зъби не е включен в задължителната учебна
програма. В трети клас децата са в периода на смесеното съзъбие – от 6 до 11 години, когато имат и от
двата вида зъби, като млечните постепенно се сменят
с постоянни. За тях тази тема е актуална и затова е
препоръчително да бъде засегната като допълнителен учебен материал. Поставете въпросите: Знаете
ли колко зъба имате? Сменихте ли някои от тях?
Кога? Обяснете кои зъби са млечни и кои – постоянни.
Насочете вниманието на учениците към схемата на с.
64, показваща как млечният зъб се измества от постоянния. Защо е важно млечният зъб да се отстрани
навреме (за да не израсне накриво постоянният зъб)?
Разваляне на зъбите. Обяснете с какво са покрити зъбите и как това се свързва с функцията им да
раздробяват храната. Тук е подходящо да припомните
свойството твърдост на материалите. Диамантът е
много твърд камък, с който режем стъклото (с. 13 от
учебника). Зъбният емайл е най-твърдото вещество
в човешкото тяло – затова със зъбите можем да разкъсваме, раздробяваме и стриваме храната.
Какви са причините за разрушаването на зъбния
емайл (неправилно хранене и лоша хигиена)? Какво
става, когато той се наруши? Думата кариес е позната на повечето ученици. Затова може да отбележите, че
така се наричат дупките, които се получават в зъбите.
Три правила за здрави зъби. Знанията и практическите умения за предпазване на зъбите е важно
да бъдат осмислени и приети с разума и емоциите на
учениците като значими за личното им здраве. Правилата се отнасят към три групи – хигиена, хранене,
профилактика и лечение на зъбите. Специално внимание трябва да се обърне на почистването на зъбите с
четка и паста за зъби. Може да препоръчате на децата
да си мият зъбите след всяко хранене (не само сутрин и
вечер). Покажете им как е правилно да става това. При
миенето е добре да се използва мека четка, да преоб-

ладават вертикалните движения на четката. Така при
миенето не се нараняват венците. Децата трябва да
усвоят практически умения за почистване на зъбите.
Обърнете внимание на второто правило – за храненето. Зъбите са подобни на костите. За тях също са
полезни храните, които съдържат калций и укрепват
костите. Отбележите, че децата не трябва да прекаляват със сладките храни, тъй като те спомагат за
разваляне на зъбите.
Попитайте учениците кога са били последно на зъболекар. Обяснете им, че те не трябва да се страхуват
от тези посещения.

Въпроси и задачи
3. При непосредствената работа със схемата
учениците допълват знанията си за зъбите (брой, видове, разположение върху двете челюсти). Тъй като
изпълнението на задача изисква повече време, тя е
подходяща за домашна работа. В клас коментирайте
резултатите от нея – кой колко зъба има, кои зъби
липсват. Може да добавите, че най-задните кътници
(наричат ги мъдреци) поникват чак след 17 – 21-годишна възраст, а при някои хора и по-късно.

Работа с учебната тетрадка
Задачата за четене с разбиране Защо трябва да си
мия зъбите? включва допълнителен материал, който
е извън задължителната учебна програма. От една
страна, тази информация е важна за здравното образование, тъй като дава още аргументи за това, че трябва
да се почистват зъбите и не бива да се прекалява със
сладките храни. От друга страна, развива се умението
на учениците да извличат информация от непознат
текст и да отговарят на въпроси, свързани с този текст.
Допълнителната задача Млечни и постоянни зъби е
с практическа насоченост. Тя развива уменията на децата да извличат и анализират информация, представена
в различна форма (таблица, диаграма).

Допълнителни дейности
Групова работа. Разделете класа на групи по четирима. Поставете задача всяка група да предложи
начин за предпазване на зъбите. Например използване на подходяща паста за зъби, избор на достатъчно
мека четка за зъби, която да се подменя поне 2 пъти в
годината, здравословно хранене – полезни и вредни
храни за зъбите, да не се дъвче лед, да не се чупят
орехи със зъби и др. След като децата напишат на лист
своите идеи, поставете им задача да направят плакат
със заглавие „Пази зъбите си“. Всяка група трябва да
предложи и представи – чрез рисунка, снимка и текст
– поне по две идеи.
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Моето здраве

Очаквани резултати
Ученикът трябва да:
● Изброява полезни храни и начини на хранене,
спомагащи за растежа на тялото и укрепване на здравето.
● Познава правила за оказване на първа долекарска помощ при травми, получени при движение,
спорт и игри.
Основни понятия: витамини, здравословно хранене, хигиена, изкълчване, счупване.

Насоки за провеждане на урока
Увод. Съдържанието на тази тема включва знания

за видовете храни и здравословното хранене, правила
за хигиена и режим на хранене и движение, възможни
злополуки и начини на реакция при тях. Във втори
клас са изучавани растителни и животински храни
и хигиенни правила при хранене. В трети клас тези
знания се задълбочават, като се използва изученото
за човешкото тялото. Основните групи хранителни
вещества се представят според това, за какво служат,
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като не се използват понятията въглехидрати, мазнини, белтъци, минерали. Съгласно учебната програма
въвеждането на тези понятия ще стане в четвърти
клас. Енергетичният аспект на храненето също ще
бъде засегнат в четвърти клас. В трети клас това става
на по-елементарно равнище, без да се използва непознатото за учениците понятие енергия. Дейностите
в урока трябва да бъдат насочени към придобиване на
знания, осмисляне, отработване и прилагане на поведение, формиращи здравословен начин на живот.
Насочете вниманието на учениците към илюстрацията до заглавието на урока. Какво яде момченцето?
А котето? Кои са вашите любими храни?
Кое хранене е здравословно? Поставете задача
на учениците да разгледат основните групи храни на
илюстрациите на с. 66 от учебника. Да определят и
опишат какво е изобразено. В резултат на дискусията
определете с примери кои храни служат за гориво на
организма, кои са необходими за растежа и кои съдържат най-много витамини.
Поставете за обсъждане въпросите: Защо е полезно

да се приема разнообразна храна? (Защото никоя храна
не съдържа всички хранителни вещества и витамини,
от които се нуждаем.) Какво ще стане с тялото ни, ако
приемаме повече храна, отколкото ни е необходимо?
(Пълнеем и натрупваме излишна маса.)
Обяснете, че храненето на децата трябва да се
различава от това на възрастните хора. Децата растат и затова техният организъм се нуждае от повече
хранителни вещества, осигуряващи растежа. (Може да
направите аналогия с изграждането на една къща, за
което са необходими тухли.) Пример за такива храни
(мляко, месо, сирене, яйца) могат да изброят децата,
а учителят да допълни и да обобщи. За растежа са
необходими и различни витамини. Най-добре е те да
се осигуряват от храната, а не да ги приемаме допълнително във формата на хапчета.
Поставете задача учениците по двойки да разгледат илюстрацията на с. 66 с обяда на двете деца.
Да опишат какво съдържа всеки от двата обяда. Да
обяснят какви хранителни вещества според тях осигуряват тези храни и да направят извод кое от двете
менюта е по-полезно за здравето и растежа на децата.
В хода на дискусията обърнете внимание, че Сашо пие
сладка напитка, а Лили – вода. Акцентирайте на това,
че за здравословното хранене е необходимо да се пие
повече вода. Напитките, в които има захар, не могат да
заместят водата. Употребата им в големи количества
може да навреди на зъбите и на стомаха.
Обобщете, че да се храним здравословно, означава
да приемаме разнообразна храна, която да съдържа
достатъчно количество от всички необходими за организма вещества. За да са здрави, децата трябва добре
да се хранят. Недохранването предизвиква изтощаване на организма и забавя растежа. Постоянното преяждане обаче също е вредно – води до затлъстяване.
Хигиена и режим на хранене. Правилата за хигиената и режима на хранене може да бъдат изведени
след беседа, опираща се на житейския опит на децата,
и чрез работа с текста в учебника.
Хигиенни правила при движението. Ако в класа има ученици, които спортуват активно, поставете
им задача да обяснят какви правила за безопасност
и опазване на здравето са им поставили да спазват
техните треньори. Напишете на дъската някои от
правилата, които са важни за всички деца. Включете
такива, като: не се преуморявайте, не вдигайте тежки
предмети, спортувайте на чист въздух, съчетавайте
различни видове спорт и игри.
Злополуки. Предпазването от злополуки и
инциденти е важна част от грижата за здравето.
При движение и спорт са възможни изкълчвания
и счупвания на кости. Фокусирайте вниманието

на учениците върху това какво е най-подходящото
поведение при такава ситуация. Обяснете, че винаги
при подобни злополуки трябва да се търси лекарска
помощ. Децата могат да помогнат, като окажат първа
(долекарска) помощ, ако е необходимо. Тя се състои
в обездвижване на крайника и спиране на кървенето с пристягаща превръзка. Поставете задача да
разгледат илюстрациите и да обяснят как разбират
думата обездвижване. Как се извършва това? Защо е
необходимо?
За обобщение е подходящо да се върнете към
текста в началото на урока.

Въпроси и задачи
2. Използвайте задачата, за да подчертаете, че
вегетарианската храна също може да е пълноценна и
здравословна. По ваша преценка може да разграничите двете понятия – вегетарианец и веган.
Вегетарианците приемат предимно растителна
храна. Някои от тях обаче включват в диетата
си яйца, мляко, млечни продукти и риба.
Веганите са стриктни (пълни) вегетарианци, които
се хранят изключително само с растителни храни. Освен
месото те изключват от диетата си рибата, всички морски
животни, млякото, млечните продукти и всички други
продукти от животински произход. Веганите смятат, че
човек трябва да живее, без да участва в експлоатацията
на животни.
3. Задачата е подходяща за домашна работа. Може
да проведете дискусия в клас. Тази задача има една
по-обща цел – формиране на етническа толерантност.
Учителят трябва да отчете и този аспект (отношенията
между етносите) при обсъждането.

Работа с учебната тетрадка
Задачата Здравословно хранене е свързана с хранителните навици на децата и тяхната лична преценка
кои храни са здравословни. Трябва да се има предвид,
че списъкът на нездравословните храни при някои
диетолози е твърде обширен и включа голяма част
от храните, които повечето хора (включително деца)
често приемат. Тези храни не са отровни, но приемани често в големи количества може да навредят на
здравето.
В допълнителната задача Научи повече за витамините под формата на игра (преминаване през
лабиринт) учениците научават повече за витамините.
Задачата е подходяща както за работа в клас, така и
за домашна работа.
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Методически разработки за използване
на електронния вариант на учебника
Начален преговор
Електронните ресурси по темата са съобразени с това, че урокът е за актуализиране
на знания от втори клас. Особено подходящи са мисловните карти с възможност за
допълване на пропуснати елементи. Реализирани са и междупредметни връзки с
български език и литература с включването на занимателни игрословици.

Интерактивна мисловна карта
Занимателна игрословица
Интерактивна мисловна карта
Занимателна игрословица

Мисловна карта
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Игрословица

Задача с провлачване – поставяне
на елементи на правилните им
места

Интерактивни флаш-карти
за запаметяване

Задача с провлачване на мишката
С помощта на мишката или докосване на екрана (за таблети и смартфони) елементите се поставят на
техните места. Задачата е направена
така, че при грешно поставяне елементът се връща в първоначалната
си позиция.

Флаш-карта
Всяка карта има лице и гръб.
Смяната им се осъществява чрез
стрелките в долния десен ъгъл.
В горния десен ъгъл са бутоните
за преминаване към друга флашкарта.
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Движение и хранене на животните (Упражнение)
Електронните ресурси по темата са съобразени с това,
че урокът е за упражнение за затвърдяване на знанията
от теми 12 и 13. Включени са нагледни материали:

Движение на животните – задачи, свързани
Филм със
с видео, игра с обръщазадача за
не на карти и тяхното
провлачване
свързване по признак
животно (изображение)
– как се движи. Подходящо е и използването
на нагледен видео материал от тема 13.
Филм

Задача-игра
„Кой как се
движи“

Задача „Изгледай филма и отговори
на въпросите“
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Задача-игра „Кой как се движи“

Групиране на животните
според храненето им – игрословица, в която целта е да се
открият имената на животните и
да се подредят с провлачване на
мишката на съответните им места
според това как се хранят.

Игрословица „Скрити думи“

Игрословица „Скрити думи“
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Тестове за диагностика на входното
и на изходното равнище
ТЕСТ (Входно равнище – вариант 1)

7. Довърши схемата. Запиши частите на
човешкото тяло.

1. Лайката е:
а) тревисто растение
б) храст
в) ниско дърво
горен крайник
(ръка)

2. Ябълките, доматите и морковите са:
а) диворастящи растения
б) стайни растения
в) градински растения
3. На рисунката е показана клонка от:
а) бук
б) бор
в) череша
8. Довърши схемата.
4. В кой ред са изброени САМО
животински храни?
а) мляко, яйца, хляб
б) риба, кашкавал, яйца
в) месо, портокалов сок, мляко

Орган:

Орган:

_________

_________

нос

Възприемаме:

Възприемаме:

Възприемаме:

звук

5. Кой от изброените месеци е част от
зимата?
а) ноември
б) февруари
в) април
6. Как е най-правилно да кажем?
Продължителността на седмицата е
седем:
а) дни
б) нощи
в) денонощия
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Орган:

светлина
сетивни органи

Орган:

Орган:

език
Възприемаме:

Възприемаме:

топло и допир

ТЕСТ (Входно равнище – вариант 2)
1. Люлякът е:
а) тревисто растение
б) храст
в) дърво

2. Копривата, шипката и борът са:
а) диворастящи растения
б) стайни растения
в) градински растения

7. Довърши схемата. Напиши имената на
сетивните органи и какво възприемаме
с всеки от тях (звук, светлина, миризми,
вкус, топлина и допир):
______________

кожа

топлина и допир

______________

___________ ___________ ___________

3. На рисунката е показана клонка от:
а) бук
б) бор
в) ела

4. В кой ред са изброени САМО
растителни храни?
а) мляко, домати, хляб
б) риба, кашкавал, яйца
в) хляб, портокалов сок, картофи
5. Кой от изброените месеци е част от
пролетта?
а) ноември
б) февруари
в) април
6. Наблюдаваш как листата на
широколистните дървета пожълтяват и
постепенно окапват. Сезонът е:
а) пролет
б) есен
в) зима

__________

____________

__________

8. Довърши схемата. Запиши имената на
още по две животни от всяка група.
Диви животни
__мечка___
____________________
____________________
животни

Селскостопански
животни
__крава___

Домашни
любимци
__котка___

________________

________________

________________

________________
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ТЕСТ (Изходно равнище – вариант 1)
1. Има форма на пръчка. Може да го
огънем и да го счупим. Това е описание на:
а) газ
б) твърдо тяло
в) течност

7. В кой ред са изброени САМО
растителноядни животни?

2. Трите еднакви свещи от рисунката се
покриват едновременно със стъклени
буркани. Коя от тях ще угасне първа?

8. Всички части на човешкото тяло се
снабдяват с хранителни вещества и
въздух от:
а) мускулите
б) кръвта
в) скелета

а) таралеж, крава, лисица
б) заек, коза, елен
в) врана, сърна, паяк

9. Срещу верните твърдения за
свойствата на чистата вода напиши ДА, а
срещу грешните – НЕ.
а)
в)
б)
3. Необходима ти е пластинка, която да е
непромокаема, твърда и прозрачна. Кой
от изброените материали е подходящ за
такава пластинка?
а) метал
б) дърво
в) стъкло
4. В кой ред са изброени САМО жизнени
процеси?
а) хранене, спане, спорт
б) хранене, растеж, размножаване
в) движение, почивка, хранене
5. Сами изграждат необходимите им
хранителни вещества, като използват
слънчевата светлина:
а) всички организми
б) само растенията и гъбите
в) само растенията
6. Хранителните вериги започват със:
а) растение
б) растителноядно животно
в) всеядно животно
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Водата е течност, без мирис.

______

Водата е добър разтворител.

______

Водата има син цвят.

______

Водата поддържа горенето.

______

10. Запиши имената на посочените
органи на човешкото тяло.

ТЕСТ (Изходно равнище – вариант 2)
1. Подреди трите топки според тяхната
маса. Започни от най-малката.
2

а) 1, 2, 3

1

б) 2, 1, 3

1

3

в) 3, 1, 2

8. В кой ред са изброени храни, богати на
витамини?
а) олио, шоколад, масло
б) моркови, домати, ябълки
в) макарони, бонбони, газирани напитки
9. Състави хранителна верига, в която да
участват всички организми от рисунката.

2. В кой ред са изброени само предмети,
направени от метал?
а) подкова, игла, тенджера
б) гвоздей, книга, чаша
в) лопата, обувка, ръкавица
3. Много трудно се свива или разширява.
Винаги приема формата на съда, в който
се намира. Това е:
а) газ
б) течност
в) твърдо тяло
4. Най-чист е въздухът:
а) в класната стая
б) на улицата
в) в планината
5. Движението ми е ограничено. Не мога
сама да си изготвям храната. Аз съм:
а) риба
б) гъба
в) трева

орел

храст

синигер
гъсеница

Решение (запиши имената на организмите)

10. Запиши имената на посочените части
на скелета.

6. В кой ред са изброени само животни,
които се придвижват с пълзене?
а) котка, мравка, муха
б) гущер, охлюв, шаран
в) червей, охлюв, змия
7. Кои органи на движението работят по
двойки, като се свиват и отпускат?
а) костите
б) белите дробове
в) мускулите
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ТЕСТ (Изходно равнище – вариант 3)
1. В кой ред са изброени само прозрачни
вещества?
а) вода, въздух, стъкло
б) вода, дърво, желязо
в) стъкло, пластмаса, глина
2. Сипвате лъжичка захар в чаша с вода
и разбърквате. След известно време
захарта престава да се вижда, защото:
а) е изчезнала
б) се е превърнала във вода
в) се е разтворила във водата
3. Най-замърсен е въздухът:
а) на оживените кръстовища
б) в парка
в) в планината

8. При изкълчване костите се:
а) чупят
б) разместват
в) огъват
9. Колко е масата на пакета готварска
сол?

1 кг

1 кг

500 г

Решение

4. Дългите уши ми помагат да чувам
враговете си отдалече, а здравите крака –
бързо да избягам от тях. Аз съм:
а) таралеж
б) дъждовник
в) заек

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

5. В кой ред са изброени само животни,
които могат да летят?
а) врабче, щъркел, муха
б) пчела, комар, жаба
в) муха, лястовица, шаран
6. Дърветата изготвят храната си във:
а) листата б) стъблото в) корените
7. В кой ред са изброени животни, всяко
от които може да се постави на празното
място в хранителната верига?
...............

а) лисица, котка, врабче
б) орел, кон, коза
в) лисица, орел, бухал
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човешкото тяло

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 11 към т. 11

Учебна програма по човекът и природата за трети клас
(общообразователна подготовка)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебният предмет човекът и природата в ІІІ клас е интегрален по своя характер и
включва комплекс от основни природонаучни
знания и методи на познание, като ги обвързва
с практиката и житейския опит на учениците.
Неразделна част от него е екологичната проблематика.
Учебната програма по човекът и природата за ІІІ клас описва учебното съдържание,
чрез което се съдейства за формиране на природонаучната компетентност. Представените
очаквани резултати от обучението са свързани
със:
■ основополагащи понятия и закономерности за неживата и живата природа и тяхната
взаимна обвързаност;
■ усвояване на знания за телата и употребата
на веществата и материалите в зависимост
от свойствата им;
■ усвояване на знания за разпространението
на водата и въздуха, за техните свойствата и
значение за живата природа;
■ усвояване на знания за живите организми
и тяхната среда, взаимодействието между
среда и организми, групи организми въз
основа на определени признаци, основни
жизнени процеси, които разграничават
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■
■
■
■

живите организми от телата в неживата
природа;
първоначални знания за устройството и
функциите на човешкото тяло и за здравословния начин на живот;
стимулиране на интереса и любознателността към природата и науките, които я
изучават;
извършване на достъпни опити с материали и вещества от бита и практиката;
целенасочено наблюдаване на обекти и
процеси в природата и тяхното осмисляне
от гледна точка на придобитите представи.

Учебното съдържание в учебната програма е представено чрез очакваните резултати и
новите понятия по теми.
Формирането на знания, умения и отношения се осъществява на емпирико-описателно равнище с опора на сетивния опит и с приоритет на практическо значимото знание. Постигането на образователните цели по предмета
може да се осъществи и чрез дейности извън
класните стаи – изследователски излети, учебни екскурзии, проектно-базирано обучение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентност
Вещества, тела и
организми

Знания, умения и отношения
■ Различава някои често използвани във всекидневието
вещества по техни свойства и употреба.
■ Описва свойствата и разпространението на водата и въздуха в
природата и значението им за живота на Земята.
■ Разграничава по основни признаци неживите тела от живите
организми.
■ Свързва видовото разнообразие в природата с разнообразието
в средата и условията на живот.
■ Познава характерни за дадена среда приспособления на живот.
■ Разбира необходимостта от опазването на средата като условие
за защита на всички живи организми.

Природни явления и
процеси

■ Разпознава жизнените процеси хранене, растеж и
размножаване.
■ Описва по картини и схеми различни начини на движение на
животните.

Човекът и
здравословният начин
на живот

■ Назовава по схема основни органи на човешкото тяло и
тяхното предназначение.
■ Изброява правила за здравословен начин на живот и хранене.
■ Дава примери за замърсяване на водата и въздуха.

Наблюдения,
експерименти и
изследване

■ Описва резултати от наблюдения в неживата и живата
природа.
■ Извършва опити с тела, вещества и растения.
■ Разчита информация по модели, схеми, таблици, графики.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Теми
Тела и вещества

■
■

■
■
■
■
■
■
Организмите и
тяхната среда на
живот

■
■
■
■
■
■
■
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Описва общи характеристики на телата –
съставени са от вещества, имат обем и маса.
Сравнява материали от всекидневието по техните
свойства – прозрачност, твърдост, здравина,
пропускат или не пропускат вода и др.

Нови понятия
■
■
■
■

тяло
вещество
обем
маса

Свързва употребата на материалите с техните
свойства.
Разграничава твърди тела, течности и газове
по техни свойства – могат ли да текат, имат ли
собствена форма и обем.
Посочва свойства на въздуха – прозрачен газ, без
цвят и мирис, прониква навсякъде, поддържа
дишането и горенето.
Посочва свойства на водата – прозрачна течност,
не поддържа горенето, разтваря други вещества.
Обяснява значението на водата и въздуха за
живота на земята.
Посочва дейности за опазване на чистотата на
водата и въздуха.
Разграничава живите организми от неживите
тела по жизнените процеси хранене, растеж и
размножаване.
Групира живите организми на растения, гъби и
животни (човек) според храненето и движението
им.
Изброява от какво се нуждаят растенията, за да
си изработват хранителни вещества (вода, въздух,
светлина).
Групира животните според вида на приеманата
храна на растителноядни животни, месоядни
животни (хищници) и всеядни животни.
Обяснява значението на средата и условията на
живот за съществуването на организмите.
Илюстрира с примери приспособления на
растенията и животните към тяхната среда на
живот.
Илюстрира с примери разнообразието от растения
и животни, обитаващи водата и сушата.

■ организми
■ жизнени
процеси
■ среда на живот
■ условия на
живот
■ хранителна
верига

■
■
■
Човекът и
здравословният
начин на
■
живот
■
■
■
■
■

Описва връзката между растенията и животните в
дадена среда чрез хранителни вериги.
Дава примери за опазване на видовото
разнообразие от организми и средата им на живот.
Разпознава (по схема) основни органи на
човешкото тяло.
Назовава функцията на основните органи.
Определя скелета и мускулите като опора на
тялото и органи на движението.
Познава правила за оказване на първа долекарска
помощ при травми, получени при движение, спорт
и игри.
Изброява хигиенни правила за поддържане на
правилна стойка на тялото.
Разбира необходимостта от поддържане на
хигиената на устната кухина и на зъбите.
Изброява полезни храни и начини на хранене,
спомагащи за растежа на тялото и укрепване на
здравето.

■ мозък
■ сърце
■ кръвоносни
съдове
■ бели дробове
■ стомах
■ черва

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

54%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение

40%

За диагностика на входното и на изходното равнище

6%
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СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценяването на знанията и уменията на
учениците по човекът и природата в III клас
се извършва чрез устни и писмени форми на
проверка. В писмена форма се извършва диагностика на входното и на изходното ниво на
знанията и уменията на учениците.

Оценяването на резултатите от обучението
в III клас е формиращо. Поставените качествени оценки се основават на изявата на ученика в
часа, на изпълнението на домашни работи, работа по проекти и други индивидуални задачи.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Образователните дейности не са свързани
само с конкретна тема, а имат междупредметен
Ключови компетентности
Компетентности в областта
на българския език

характер и са насочени към придобиване на
ключови компетентности:

Примерни дейности и междупредметни връзки
✓
✓
✓

създаване на текстове – разкази, преразкази,
описване на наблюдавани обекти;
формулиране на изводи и обобщения;
четене и обсъждане на текстове с природонаучно
съдържание.

Умения за общуване на чужди
езици

✓

назоваване на думи, свързани с обекти от живата и
неживата природа, на чужд език.

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

✓

провеждане на опити, свързани с живата и
неживата природа;
наблюдаване на природни обекти и процеси по
даден план и ориентири;
разработване на индивидуални или групови
проекти по теми, свързани с природната среда;
изработване на хербарий;
създаване на естествен зоокът;
изработване на презентация с природонаучно
съдържание;
срещи със специалисти в областта на природните
науки;
участие в учебна екскурзия.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Дигитална компетентност

✓
✓

Умения за учене

✓
✓
✓
✓
✓

визуализиране на обекти и явления от природната
среда;
представяне в електронен вид на продукти от
проектни дейности.
разчитане на информация, представена с модели,
схеми, таблици, графики;
групиране на живи организми в табличен вид по
различни признаци;
планиране на етапите от опитна и проектна
дейност;
представяне на самостоятелно открита информация
и любопитни факти по зададена тема;
демонстриране пред връстници на опити и
резултати.

Социални и граждански
компетентности

✓

участие в екипна дейност за подготовката и
създаването на проект.

Инициативност и
предприемчивост

✓

участие в действия за преобразяване на найблизкото обкръжение (квартала, улицата,
училищния двор, класната стая).

Културна компетентност
и умения за изразяване чрез
творчество

✓

изпълняване на произведения, свързани с
красивото, хармонията и величието на природата;
изобразяване и изразяване чрез творчество на
впечатления от общуването с природата.

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

✓

✓

✓
✓
✓
✓

участие при решаване на проблеми и казуси,
свързани с най-близката околна среда;
участие в инициативи за опазване на околната
среда, инициативи за здравословен начин на живот;
природосъобразно използване на материали и
ресурси;
демонстриране на начини за оказване на първа
долекарска помощ при получена травма по време на
движение, спорт, игри;
участие в дискусии, викторини, състезания по теми
за опазване на околната среда и собственото здраве.

Забележка:
Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на междупредметни връзки.
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1

3

Тема
на урочната
единица
4

2

IX

Диагностика на
входното равнице

Начален преговор

3

4

5

X

X

X

Сравняване на
материалите

Свойства на
материалите

Телата около нас

ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА

1

IX

Упражнение за
затвърдяване
на знанията

Нови знания

Нови знания

Самостоятелна
работа

Начален
преговор

5

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

• Свързва употребата на материалите с техните
свойства.

• Сравнява материали от всекидневието по техните
свойства - прозрачност, твърдост, здравина,
пропускат или не пропускат вода и др.

• Описва общи характеристики на телата –
съставени са от вещества, имат обем и маса.

• Демонстрира знания и умения от учебното
съдържание по околен свят във втори клас.

• Актуализира и систематизира основни знания и
умения от учебното съдържание по околен свят във
втори клас.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа

2

месец

Календар

седмица

• тяло
• вещество
• обем
• маса

6

Нови
понятия
според
учебната
програма

Изпълнение на опити в час, на
домашни опити и на задачи от
учебника и учебната тетрадка,
провеждане на дискусия

Учене чрез действие – използване
на образци от различни материали
за практическо сравняване на
свойствата им

Разграничаване с примери на
понятията тяло и вещество
Сравняване качествено на обема и
масата на рaзлични тела

Решаване на тестови задачи

Актуализация на опорни знания
чрез използване на текстове,
илюстрации, схеми, мисловни карти,
кръстословици и др. от учебника и
учебната тетрадка

7

Контекст и дейности
за всяка урочна единица

Текущо оценяване – проверка
и оценка на практически
умения

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

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

Диагностично оценяване на
входното равнище

8

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет човекът и природата за трети клас
(общообразователна подготовка)
Урочна единица за
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9

Забележка
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7

8

9

10

11

XI

XI

XI

XI

XII

• Посочва свойства на въздуха – прозрачен газ,
без цвят и мирис, прониква навсякъде, поддържа
дишането и горенето.

Нови знания

Обобщение

Упражнение за
затвърдяване
на знанията

Проверете какво
Упражнение за
сте научили (Тела и затвърдяване
вещества)
на знанията

Тела и вещества

Вода и въздух

12

13

XII

XII

Групиране на
организми

Живи организми

Нови знания

Нови знания

• Групира живите организми на растения, гъби и
животни (човек) според храненето и движението
им.

• Разграничава живите организми от неживите
тела по жизнените процеси хранене, растеж и
размножаване.

• Обяснява значението на водата и въздуха за
живота на земята.
• Посочва дейности за опазване чистотата на водата
и въздуха.

• Посочва свойства на водата – прозрачна течност,
не поддържа горенето, разтваря други вещества.

• Разграничава твърди тела, течности и газове
по техни свойства – могат ли да текат, имат ли
собствена форма и обем.

5

Нови знания

4

Свойства на водата Нови знания

Свойства на
въздуха

Твърди тела,
течности и газове

3

ОРГАНИЗМИТЕ И ТЯХНАТА СРЕДА НА ЖИВОТ

6

2

X

1

8

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

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

Аргументиране на значението на
чистия въздух и на чистата вода за
хората чрез опити, самостоятелно и
групово проучване и дискусии в час

Изучаване на основни свойства
на водата чрез използване на
личния опит на децата, извършване
на демонстрационни опити и
наблюдения

Изучаване на основни свойства
на въздуха чрез използване на
личния опит на децата, извършване
на демонстрационни опити и
наблюдения

Използване на нагледни материали
– илюстрации, схеми, ключ за
определяне и др. за групиране на
организмите

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

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

Тестова проверка

Възможност за самооценяване
на постиженията на учениците

Текущо оценяване – проверка
и оценка на практически
умения

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

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

Сравняване на свойствата на
Текущо оценяване – устно или
твърдите тела, течностите и газовете писмено (индивидуално или
чрез наблюдения и опити
групово) изпитване
Развитие на уменията за
наблюдаване, сравняване,
измерване и правене на изводи

7

• организми Въвеждане чрез примери от
• жизнени
всекидневието на понятията
процеси
организми и жизнени процеси

6

9

60

14

15

16

17

18

I

I

I

II

2

I

1

Нови знания

Упражнение за
затвърдяване
на знанията

Нови знания

4

Животът във
водата

Нови знания

Приспособления на Упражнение за
животните
затвърдяване
на знанията

Как животните
и растенията
оцеляват

Движение и
хранене на
животните

Хранене на
растенията и
животните

3

• Илюстрира с примери разнообразието от растения
и животни, обитаващи водата.

• Илюстрира с примери приспособления на
животните към тяхната среда на живот.

• Обяснява значението на средата и условията на
живот за съществуването на организмите.
• Илюстрира с примери приспособления на
растенията към тяхната среда на живот.

• Изброява от какво се нуждаят растенията, за да
си изработват хранителни вещества (вода, въздух,
светлина).
• Групира животните според вида на приеманата
храна на растителноядни животни, месоядни
животни (хищници) и всеядни животни.

5

8

Затвърдяване на знанията за
движението и храненето на
животните чрез решаване на
разнообразни задачи и провеждане
на индивидуално или групово
проучване

Показване на видовото
разнообразие от организми във
водните басейни с използване на
нагледни средства: илюстрациите
от учебника, видеофилми, табла,
снимки и подходящи образци

Затвърдяване на знанията за
приспособленията на животните
чрез решаване на задачи,
извършване на опити, работа с
текстове (четене с разбиране)
и индивидуално или групово
проучване

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

Текущо оценяване – проверка
и оценка на практически
умения

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

Текущо оценяване – проверка
и оценка на практически
умения (решаване на задачи,
проучване)

Развиване на уменията за групиране Tекущо оценяване – устно или
по определени признаци чрез
писмено (индивидуално или
използване на илюстрации и схеми, групово) изпитване
на личния опит и на изученото
във втори клас за храненето на
растенията и животните

7

• среда на
Провеждане на беседа с учениците,
живот
използване на илюстрации и
• условия на видеофилми и решаване на задачи
живот

6

9
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20

21

22

23

II

II

III

III

1

19

2

месец

II

седмица

Календар

Упражнение за
затвърдяване
на знанията

Нови знания

Нови знания

4

Изучавам и пазя
природата

Учебна
екскурзия

Хранителни вериги Нови знания

Разнообразието в
живата природа

Животните на
сушата

Растенията на
сушата

3

Тема
на урочната
единица

Урочна единица за

5

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

• Дава примери за опазване на видовото
разнообразие от организми и средата им на живот.

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

• Дава примери за опазване на видовото
разнообразие от организми и средата им на живот.

• Илюстрира с примери разнообразието от животни,
обитаващи сушата.

• Илюстрира с примери разнообразието от растения,
обитаващи сушата.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 14 седмици х 1 час седмично = 14 часа

• хранителна верига

6

Нови
понятия
според
учебната
програма

Текущо оценяване – проверка
и оценка на практически
умения

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

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

8

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Практически дейности на терен
за изучаване на природата и
изграждане на отношение за
нейното опазване

Текущо оценяване – проверка
и оценка на практически
умения

Използване на нагледни материали Tекущо оценяване – устно или
писмено (индивидуално или
и задачи от учебника и тетрадката
групово) изпитване
за разчитане и съставяне на
хранителни вериги, четене с
разбиране, анализ на хранителни
взаимоотношения между организми
в дадена среда

Самостоятелна практическа работа
по изработване на хербарий, работа
по проекти

Показване на видовото
разнообразие от животни на сушата
с използване на илюстрациите
от учебника, видеофилми, табла,
снимки и подходящи образци,
беседа за необходимостта да пазим
животните

Показване на видовото
разнообразие от растения на
сушата с използване илюстрациите
от учебника, видеофилми, табла,
снимки и подходящи образци и
решаване на задачи от тетрадката,
беседа за необходимостта да пазим
природата

7

Контекст
и дейности
за всяка урочна единица

9

Забележка

62

25

III

Проверете какво
сте научили
(Организмите и
тяхната среда на
живот)

Организмите и
тяхната среда на
живот

3

Упражнение за
затвърдяване
на знанията

Обобщение

4

26

27

28

29

IV

IV

IV

V

Моето здраве

Зъбите и грижите
за тях

Скелет и мускули

Органи на
човешкото тяло

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Нови знания

ЧОВЕКЪТ И ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

24

2

III

1

• Изброява полезни храни и начини на хранене,
спомагащи за растежа на тялото и укрепване на
здравето.
• Познава правила за оказване на първа долекарска
помощ при травми, получени при движение, спорт
и игри.

• Разбира необходимостта от поддържане на
хигиената на устната кухина и на зъбите.

• Определя скелета и мускулите като опора на тялото
и органи на движението.
• Изброява хигиенни правила за поддържане на
правилна стойка на тялото.

• Разпознава (по схема) основни органи на
човешкото тяло.
• Назовава функцията на основните органи.

5

• мозък
• сърце
• кръвоносни съдове
• бели
дробове
• стомах
• черва

6

8

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

Усвояване на навици за
здравословно хранене и
здравословен начин на живот
чрез различни дейности: беседа,
дискусия, решаване на практически
задачи от тетрадката

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

Използване на схеми и модели на
Текущо оценяване – устно или
устната кухина и видовете зъби,
писмено (индивидуално или
усвояване на практически навици
групово) изпитване
за здравословен начин на живот,
решаване на задачи от учебника и от
тетрадката

Използване на схеми, модели
Tекущо оценяване – устно или
и анимации за запознаване
писмено (индивидуално или
с устройството на скелета и
групово) изпитване
функцията на мускулите, усвояване
на практически навици за
здравословен начин на живот,
извършване на опити и решаване на
задачи от тетрадката

Запознаване с основни органи на
човешкото тяло и тяхната функция
с използване на схеми, модели,
анимации, видеофилми и решаване
на задачи

Решаване на задачи от учебника и от Текущо оценяване и
учебната тетрадка
възможност за самооценяване

Обобщаване и затвърдяване на
Tекущо оценяване – устно или
изученото чрез беседа, използване писмено (индивидуално или
на илюстрации, таблици, схеми и
групово) изпитване
решаване на задачи от учебника и от
учебната тетрадка

7

9

63

30

31

32

V

V

2

V

1

Диагностика на
изходно равнище

Годишен преговор

Аз и моето здраве

3

Самостоятелна
работа

Обобщение

Обобщение

4

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

5

6

8

Решаване на тестови задачи от
книгата за учителя и тетрадката

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

Диагностично оценяване на
изходното равнище

Възможност за самооценяване
на постиженията на учениците

Обобщаване и затвърдяване на
Tекущо оценяване – устно или
изученото чрез беседа, използване писмено (индивидуално или
на илюстрации, таблици, схеми,
групово) изпитванее
мисловни карти, изготвяне на табла,
решаване на задачи от учебника и
от тетрадката

7

9

64

РЕШЕНИЯ
на задачите от учебната тетрадка

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Входно равнище – вариант 2
1б 2а 3а 4в 5в 6б
7. око – светлина, език – вкус, нос –
миризми, ухо – звук
8. Например: лисица, вълк, овца, пуйка,
куче, папагал

8б

Схема за оценяване
5 – 6 точки
Справяш се задоволително
7 – 8 точки
Справяш се добре
9 – 10 точки
Справяш се много добре
11 – 12 точки
Справяш се отлично

Изходно равнище – вариант 3
1а 2в 3а 4в 5а 6а 7в 8б
9. 2 кг и 500 г (2500 г)
10. стомах, сърце, бели дробове, гръден кош, череп

Изходно равнище – вариант 2
1в 2а 3б 4в 5б 6в 7в 8б
9. храст → гъсеница → синигер → орел
10. череп, гръден кош, гръбначен стълб

Изходно равнище – вариант 1
1б 2а 3в 4б 5в 6а 7б
9. ДА, ДА, НЕ, НЕ		
10. мозък, сърце, стомах, черва

Схема за оценяване
3 – 4 точки
Справяш се задоволително
5 – 6 точки
Справяш се добре
7 – 8 точки
Справяш се много добре
9 – 10 точки
Справяш се отлично

Входно равнище – вариант 1
1а 2в 3б 4б 5б 6в
7. глава, торс, долен
крайник (крак)
8. ухо, око, миризми, вкус, кожа

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 10 точки;
● тест за изходно равнище 12 точки.

Оценяване на тестовете за входно и за изходно равнище

Изброява полезни храни и начини на хранене, спомагащи за
растежа на тялото и укрепване на здравето.

Познава правила за оказване на първа долекарска помощ при
травми, получени при движение, спорт и игри.

Назовава функцията на основните органи.
Определя скелета и мускулите като опора на тялото и органи на
движението.

Разпознава (по схема) основни органи на човешкото тяло.

8.

Вариант 2

Вариант 3

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

6.
9.
7.
10.
10.
8.
7.
10.
10.
8.

Вариант 3

Вариант 1
Вариант 3

Вариант 1

Вариант 2
Вариант 2
Вариант 3

Вариант 1

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

Вариант
на тест

4.

7.
6.

Групира животните според храненето им на растителноядни
животни, месоядни животни (хищници) и всеядни животни.
Илюстрира с примери приспособления на растенията и животните
към тяхната среда на живот.
Описва връзката между растенията и животните в дадена среда
чрез хранителни вериги.

5.

5.
6.
5.

Изброява от какво се нуждаят растенията, за да си изработват
хранителни вещества (вода, въздух, светлина).

Групира живите организми на растения, гъби и животни (човек)
според храненето и движението им.

Разграничава живите организми от неживите тела по жизнените
процеси хранене, растеж и размножаване.

Посочва свойства на водата – прозрачна течност, не поддържа
горенето, разтваря други вещества.

Посочва свойства на въздуха – прозрачен газ, без цвят и мирис,
прониква навсякъде, поддържа дишането и горенето.

Разграничава твърди тела, течности и газове по техни свойства –
могат ли да текат, имат ли собствена форма и обем.

4.

1.
9.
3.
2.
1.
1.
3.
2.
4.
3.
2.
9.

Описва общи характеристики на телата - съставени са от вещества,
имат обем и маса.
Сравнява материали от всекидневието по техните свойства прозрачност, твърдост, здравина, пропускат или не пропускат вода
и др.

Номер на
задача

Компетентности като очаквани резултати от
обучението

1

1

1
2
1
2
2
1
1
2
2

1

1
1

1

1
1
1

1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Брой
точки
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