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Уважаеми колеги,
Книгата за учителя, която ви предлагаме, е част от учебния комплект по предмета човекът и обществото за 4. клас.
Създали сме я с цел да улесним вашето преподаване и цялостната ви работа в часовете и извън тях.
Обучението по предмета човекът и обществото в 4. клас
заема важно място в системата на началното образование.
Съгласно новите Държавни образователни изисквания и новата учебна програма (ЗАКОН за предучилищното и училищно
образование – ЗПУО, обн., ДВ, бр. 79/13.10.2015, в сила от
1.08.2016 г.) в рамките на 34 учебни часа продължава овладяването на базисни знания, умения и отношения, свързани с мястото на България на картата на света и Европа, природните
области на България, миналото на българското общество след
Освобождението (1878 г.) до началото на 21. век. Успоредно с
тези знания и умения предметът човекът и обществото в 4.
клас има за цел да изгради достъпни социални и граждански
компетентности на ученика, които да го подготвят за бъдещето му на гражданин на България, Европа и света.
Книгата за учителя ви осигурява методически разработки
и материали в помощ на вашата педагогическа практика. Тя е
съставена от три части.
Първата част представя целите и особеностите на обучението по човекът и обществото в 4. клас, възможностите на
учебния комплект и структурата на учебника (видовете уроци
и начините за работа с тях).
Втората част съдържа разширено примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание, методически
насоки и разработки на уроците.
Третата част съдържа държавния образователен стандарт
за учебно съдържание, учебната програма по човекът и обществото за 4. клас и приложение за самооценяване.
Учебният комплект съответства максимално на новата
учебна програма и включва оптимален брой урочни единици. Те
са разчетени спрямо предвиденото учебно време. Урочните ни
текстове са съобразени с възможностите на учениците в 4.
клас. Те са четивни, кратки, ясни и разбираеми. Това ще даде
възможност на децата да учат самостоятелно. В учебника и
в учебната тетрадка са включени разнообразни източници на
информация, както и възможности за самостоятелно търсене
и откриване на информация в дигитална среда.
Уважаеми колеги,
Учебният комплект ще разкрие пред вашите ученици прекрасната природа на България, най-славните страници от
българското минало и ще подпомогне вашите добри практики
и творчество в преподаването на предмета човекът и обществото в 4. клас.
Пожелаваме ви успех!

Авторите
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1. ЦЕЛИ И ОСОБЕНОСТИ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И
ОБЩЕСТВОТО В 4. КЛАС
Обучението по човекът и обществото 4. клас
има за цел за осигури на учениците базисни знания, умения и отношения за мястото на България
на Балканите и в Европа, да продължи да изгражда представите им за природата и миналото на
България, както и да продължи формирането на
социални и граждански компетентности, започнато по предмета човекът и обществото в 3. клас.
Учениците в 4. клас продължават своята социализация и възпитание в демократично гражданство.
Целите и особеностите на обучението по човекът
и обществото са съобразени с възрастовите особености на ученика, с натрупания от него личен
опит в природната и обществената среда. В 4.
клас ще продължат усвояването и систематизирането на знания за човека, природата и обществото с акцент върху мястото на България на
Балканите и в Европа, природните области, богатства и трудовата дейност на хората, миналото
на българското общество, неговата структура и
промени от Освобождението (1878 г.) до началото
на 21. в. Учебният предмет човекът и обществото
има интегрален характер и съчетава знания по география, история, гражданско образование, както
и знания за европейската идентичност на българския народ, за човешките и гражданските права
и задължения. Учениците ще участват в разнообразни дейности с познавателен характер, ще
усвоят различни умения, ще обогатят представите
си за националното природно и културно-историческо наследство.

2. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
В 4. КЛАС
Обучението по човекът и обществото в 4. клас
е насочено към овладяване на базисни знания,
умения и отношения, свързани с изграждането
на началните обществени и граждански компетентности на ученика. Надгражда се изученото в
3. клас и се полага основата за изучаване на
предметите история и цивилизации и география и
икономика, изучавани в прогимназиалния етап на
основното образование.
Формирането на обществените и гражданските
компетентности следва линията на надграждане и
прецизиране на основните знания, умения и от-
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ношения, свързани с личните, междуличностните
и междукултурните взаимодействия и норми на
поведение, общоприети в различните общества и
среди. В учебната програма са представени зна
ния и умения, свързани с природните особености
на България и местоположението є в Европа,
както и връзката на природните дадености с уп
ражняваните от хората трудови дейности. Програмата поставя акцент на взаимодействието на националната културна идентичност с европейската
и на изграждане на концепцията за демокрация
и граждански права чрез познаване на основни
събития от националната история след Освобождението до наши дни. Знанията за миналото на
България са представени чрез трайни културни
постижения и идеи на българите като основа за
усъвършенстване на обществото и свързване на
миналото със съвременността.
Чрез представянето на основни знания от националната география и миналото в балкански,
европейски и световен контекст се развиват миролюбиви и толерантни нагласи към хората и общностите, към зачитане на основните и неотменими
човешки права, към опазването на околната среда
и желание за участие в демократичното взимане
на решения. Използваният интегрален подход към
знанието подпомага ученика да открие собственото си място в пространството, във времето и
постепенно да разбира собствената си роля в обществото като гражданин на Република България.
Учебното съдържание е представено чрез няколко големи теми. Очакваните резултати към
всяка тема включват интегрирани знания от различните съдържателни области и се интерпретират в контекста на темата. Основните понятия се
използват в съответствие с възрастовите възможности на учениците, без да се изясняват съдържателно в пълния им обем.

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ –
ХАРАКТЕРИСТИКА
Учебната програма за 4. клас включва следните области на компетентност, които надграждат
и доразвиват заложеното в предмета човекът и
обществото в 3. клас:
Човекът и неговата среда – познава характерни особености на природните области в България. Разбира значението на природните дадености
за животa на хората. Дава примери за промени в
околната среда и в бита на хората, настъпили в резултат на някои технически нововъведения. Разграничава държавни институции и органи на местната
власт. Познава правила за отговорно поведение
при природни бедствия.
Национално и културно наследство – дава примери за значими културни постижения на българ-
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ския народ. Разказва за ярки личности и събития
в българската история. Свързва разбирателството
между различните човешки общности с напредъка
на обществото.
Източници на знания – разграничава матeриални от писмени източници на знания. Съставя
кратки описания на обекти и събития. Използва
данни, представени чрез схеми, карти, таблици и
други източници на информация.
Нова област на компетентност в 4. клас е България – част от света. Тя дава конкретни знания и умения за:
•• Определя по карта географското положение на
България в Европа.
•• Илюстрира с примери връзките на България с
Европа и със света.
•• Разбира ролята на кръстопътното положение на
България.
•• Описва забележителности на столицата на Република България.
СТРУКТУРА
НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е структурирано в следните глобални теми:
1. България в Европа
2. Природни области в България
3. Богатствата на България – природа и хора
4. Българската държава след Освобождението (до
края на 19. в.)
5. България и българското общество през 20. в.
6. Европейският път на България
7. Български приноси
8. София – съвременна столица
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Учебната програма в 4. клас разпределя учебното време в следния брой часове за урочните
единици:
•• 2 ч за начален преговор и диагностика на
входното равнище;
•• 16 ч за нови знания;
•• 8 ч за затвърдяване и новите знания;
•• 4 ч за обобщение;
•• 2 ч за годишно обобщение и диагностика на
изходното равнище
•• 1 ч за посещение на природен обект
•• 1 ч за посещение на общинска администрация
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
Учебните постижения на учениците по човекът

Основни теми

Типове уроци (брой часове)
Нови
знания

1. Начален преговор и контрол
2. България в Европа
3. Природни области в България
4. Богатствата на България – природа
и хора
5. Българската държава след Освобождението(до края на 19. в.)
6. България и българското общество
през 20. в.
7. Европейският път на България
8. Български приноси
9. София – съвременна столица
10. Годишно обобщение
11. Годишен контрол
Общо часове

Посещение
на музей/
Общ брой
Излет сред
природата

Упражнения

Обобщение

Преговор
1

Входно/
Изходно
равнище
1

1
5
2

1
1
2

1
1

2
2
7
5

3

1

1

5

2

2

1

5

2

2
2
1
1
1

1
1
1
1
16
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и обществото 4. клас се извършва чрез устни и
писмени форми на проверка.
В писмена форма се провежда диагностиката
на входното равнище на знанията и уменията.
Оценката е съобразена с критериите на конкретния изпитен материал по предмета човекът и обществото в 3. клас и е резултат от устни отговори
и тестиране. Диагностиката на входното равнище ориентира учителя за равнището на знанията,
умения и отношения, усвоени от учениците в 3.
клас Учениците имат на разположение ръководство за оценяване на теста. Всеки верен отговор
носи по 1 точка.
Устната проверка има доминираща роля. Чрез
нея учителят трябва да насочи ученика към адекватна самооценка на знанията и уменията. Текущото оценяване на устни отговори има за цел да
стимулира активното участие на ученика в практическа дейност за проучване на факти, събиране
на информация и прилагане на изучените знания
за природата и обществото.
След всяка от основните теми учениците отговарят на устни въпроси и попълват тест от 10
тестови задачи. Подобно на входното равнище
диагностиката се извършва с ръководство за оценяване на теста. Получените от учениците точки
им дават възможност да самооценят своите знания и умения в следния ред:

4

2

2

2

34

0 – 1 точки – незадоволително
2 – 4 точки – задоволително
5 – 7 точки – много добре
8 – 10 точки – отлично
Диагностиката на изходното равнище в края на
учебната година има за цел да установи знанията
и уменията на ученика и степента на неговото
развитие.
Оценяването на резултатите от обучението в
четвърти клас съпътства образователния процес.
Оценките се основават на изявата на ученика в
часа, на изпълнението на домашни работи, работа
по проекти и поставените от учителя индивидуални задачи. Оценяването се осъществява с качествен и количествен показател.
Оценка отличен получават учениците, които напълно постигат очакваните резултати от учебната програма. В техните знания няма пропуски. Те
са усвоили основните понятия, умеят да работят
самостоятелно, да описват устно и писмено природните области на България и миналото и промените в българското общество и държавност от
Освобождението (1878 г.) до наши дни.
Оценка много добър се поставя на ученици,
които имат незначителни пропуски и постигат
очак
ваните от учебната програма резултати с
малки изключения. Те са усвоили новите понятия
и най-често ги използват правилно, умеят да работят самостоятелно, описват устно и писмено
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природните области на България и миналото и
промените в българското общество и държавност
с някои неточности и грешки.
Оценка задоволителен получават учениците,
които постигат основната част от очакваните резултати от учебната програма. В знанията им има
сериозни пропуски. Те са усвоили само част от
основните понятия, знания и компетентности, допускат редица грешки, срещат трудности при описанието на природата на България, на миналото и
промените в българското общество и държавност.
Оценка незадоволителен се поставя на ученици, които не постигат очакваните резултати
от учебната програма. При тях се срещат фундаментални пропуски, непознаване на понятията,
отсъствие на умения и компетентности, изобилие
от грешки при изпълнение на учебните задачи.
Тези ученици се нуждаят от допълнителни учебни
занимания, за да покрият поне изискванията за
оценка задоволителен.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Учебната програма за 4. клас включва следните
области на компетентност, които са резултат от
междупредметни връзки:
Компетентности в областта на
българския език
•• описване на природни обекти и интерпретиране на исторически събития; съставяне на писмени
текстове по снимки, картини или други източници
на знания; съчиняване на описание за посетени
градове и държави.
Компетентности в областта
на чужд език
•• слушане на популярни думи на различни европейски езици; изработване на картинен речник с
названията на обекти на изучавания чужд език.
Математическа компетентност
и основни компетентности в
природните науки и на технологиите
•• изработване на линия на времето за различни исторически периоди; сравняване на данни за
разстоянията между градове в България или между европейските столици.
Дигитална компетентност
•• използване на ИКТ за онагледяване на учебното съдържание; използване на информация
в електронен вид за изготвяне на кратки презентации по географски, исторически, културни
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теми; използване на електронни презентации
като източник на информация за събития и личности; разказване за държавните институции по
информация от електронните медии и печата.
Умения за учене
•• работа с карти и справочна литература (справочници, детски енциклопедии); извличане на информация за миналото и съвременността от илюстративен
материал; търсене на информация по определен проблем от писмени документи в учебника.
Социални и граждански
компетентности
•• решаване на достъпни проблемни ситуации,
изискващи изслушване, излагане на личната гледна точка и защита на собствено мнение; събиране
на любопитни факти за популярни личности или
събития от българската история; изготвяне на албуми с лични снимки от посещение на културни,
исторически и природни обекти; изработване на
таблици за празниците на различните общности
– религиозни и етнически; създаване на проекти
по изучавана историческа или географска тема;
посещение в община, кметство, Народното събрание и пр.
Инициативност и предприемчивост
•• проучване на етикети на отделни или групи
стоки, изнасяни от България или внасяни отвън;
срещи със специалисти от различни професии;
създаване на идеи за организиране на благотворителен базар или изложба с предмети, изработени от деца; обсъждане на целесъобразното изразходване на събраните от базар парични средства.
Културна компетентност и
умения за изразяване чрез творчество
•• изработване на албуми с рисунки от експонати на посетени музеи; наблюдаване на природни и исторически обекти; изработване на групови презентации за избрани природни обекти.
Умения за подкрепа
на устойчивото развитие и
за здравословен начин на живот и спорт
•• изработване на идейни проекти за опазване на
родната природа и на историческото наследство;
изработване на проекти и презентации на различни природни бедствия.

3. УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА 4. КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по човекът и обществото в началния етап на основното образование е насочено
към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на обществените и гражданските компетентности на ученика.
То започва в 3. клас и завършва в 4. клас, като
полага основите на учебните предмети история и
цивилизации и география и икономика, изучавани в
прогимназиалния етап на основното образование.
Формирането на обществените и гражданските
компетентности следва линията на надграждане
и прецизиране на основните знания, умения и
отношения, свързани с личните, междуличностните и междукултурните взаимодействия и норми
на поведение, общоприети в различните общества и среди. Учебната програма поставя акцент
на взаимодействието на националната културна
идентичност с европейската и на изграждане на
концепцията за демокрация и граждански права

чрез познаване на основни събития от националната история след Освобождението до наши дни.
Знанията за миналото на България са представени чрез трайни културни постижения и идеи на
българите като основа за усъвършенстване на
обществото и свързване на миналото със съвременността. В достъпен за възрастта на учениците
обем са представени знания и умения, свързани с природните особености на България и местоположението є в Европа, както и връзката на
природните дадености с упражняваните от хората
трудови дейности.
Чрез представянето на фрагменти от националната география и историята в балкански, европейски и световен контекст се развиват миролюбиви
и толерантни нагласи към хората и общностите,
към зачитане на основните и неотменими човешки права, към опазването на околната среда и
желание за участие в демократичното взимане
на решения. Използваният интегрален подход към
знанието подпомага ученикът да открие собственото си място в пространството, във времето и
постепенно да разбира собствената си роля в обществото.
Учебното съдържание е представено чрез глобални теми. Очакваните резултати към всяка тема
включват интегрирани знания от различните съдържателни области и се интерпретират в контекста на темата. Основните понятия се използват
в съответствие с възрастовите възможности на
учениците, без да се изясняват съдържателно в
пълния им обем.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентност

Знания, умения и отношения

Човекът
и неговата
среда

••Познава характерни особености на природните области в България.
••Разбира значението на природните дадености за живота на хората.
••Дава примери за промени в околната среда и в бита на хората, настъпили в резултат на някои технически нововъведения.
••Разграничава държавни институции и органи на местната власт.
••Познава правила за отговорно поведение при природни бедствия.

Национално
и културно
наследство

••Дава примери за значими културни постижения на българския народ.
••Разказва за ярки личности и събития в българската история.
••Свързва разбирателството между различните човешки общности с напредъка на обществото.

България –
част от
света

••Определя по карта географското положение на България в Европа.
••Илюстрира с примери връзките на България с Европа и със света.
••Разбира ролята на кръстопътното положение на България.
••Описва забележителности на столицата на Република България.

Източници на ••Разграничава материални от писмени източници на знания.
знания
••Съставя кратки описания на обекти и събития.
••Използва данни, представени чрез схеми, карти, таблици и други източници на информация.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

България в
Европа

••Използва географската карта и глобуса като източници на знания за местоположението на България на Балканския полуостров и в Европа.
••континент
••Знае за принадлежността на България към Европейския съюз.
••Илюстрира с примери значението на кръстопътното положение на България за сто- ••полуостров
панското и културното є развитие.

Природни
области в
България

••Изброява природните области в България – Дунавска равнина, Старопланинска област, Преходна област, Рило-Родопска област, Черноморско крайбрежие.
••С помощта на карта определя местоположението на природните области и значение- ••природна
то му за живота на хората.
област
••Ориентира се по карта за най-големите селища и природни обекти във всяка от ••крайбрежие
природните области.
••Дава примери за основни стопански дейности в природните области.

Богатствата
на България
– природа и
хора

••Дава примери за използване на природните дадености (вода, почва, полезни изкопаеми, климат) в стопанската дейност на хората.
••Коментира промени в природната среда, предизвикани от човека.
••Назовава защитени територии и обекти.
••резерват
••Дава примери за отговорно поведение при природни бедствия.
••Разбира зависимостта между безотговорното отношение към природните богатства и
заплахите за бъдещето на хората.

Българската
държава след
Освобожде
нието
(до края на
19. в.)

••Знае за значението на Търновската конституция като основен закон в държавата.
••Посочва основни характеристики на демократичното управление.
••конституция
••Разбира значението на Съединението на Източна Румелия с Княжество България за
••демократично
национално обединение.
управление
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Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

България и
••Дава примери за европейско влияние във всекидневния живот на българите в начабългарското
лото на 20. век.
общество през ••Разбира значението на Независимостта (1908 г.) като историческо постижение на
20. в.
българската държава и общество.
••Дава примери за героизъм и патриотизъм на българския народ по време на Балканските войни (1912 – 1913).
••граждански
••Разбира ролята на инициативните и отговорни личности за успешно развитие на
права
обществото.
••Посочва спасяването на българските евреи по време на Втората световна война като
пример за солидарност в българското общество.
••Посочва промени във всекидневието на хората (средства за комуникация, битова
техника, развлечения) в резултат на технологични нововъведения.
Европейският
път на Бълга
рия

••Разбира значението от обединяване на държавите в Европейския съюз.
••Дава примери за положителни последици за българските граждани от членството на
България в Европейския съюз.
••кмет
••Разпознава държавните символи на съвременна България и знамето на Европейския
съюз.

Български
приноси

••Разказва за личности, прославили България с културни, спортни и научни постижения.
••Разбира взаимодействието между различните общности като предпоставка за напредък на съвременното българско общество.
••Дава примери за централни и местни органи на държавна власт.

София – съв
ременна
столица

••Разказва за местоположението на столицата на България с помощта на карта.
••Разпознава по изображение известни културни паметници и природни дадености на
българската столица.
••Свързва важни забележителности на столицата с историческите епохи, на които ••столица
принадлежат.
••Разбира значението на столицата като съвременен административен център на страната.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на учебния предмет в 4. клас – 34 ч.
Препоръчително разпределение на часовете:
За нови знания

48%

За затвърждаване на новите знания и
за обобщение

46%

За диагностика на входното и изходното равнище

6%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценяването на знанията и уменията на учениците по човекът и обществото се извършва чрез
устни и писмени форми на проверка. В писме-

на форма се извършва провежданата в началото на учебната година диагностика на входното
ниво на знанията и уменията и в края на годината
– националното външно оценяване. Поставената
оценка е съобразена с критериите на конкретния
изпитен материал и се изразява с количествен и
качествен показател.
Устната проверка стимулира активното участие
на ученика в практическа дейност за проучване
на факти, събиране на информация и прилагане
на изучените знания за природата и обществото
в конкретна практическа ситуация.
На основата на системно поставяните текущи
оценки се формира годишна оценка по учебния
предмет, която се вписва в документа за завършване на началния етап на основното образование.
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Ключови компетентности

Примерни дейности и междупредметни връзки

Компетентности в
областта на българския
език

••описване на природни обекти и интерпретиране на исторически събития;
••съставяне на писмени текстове по снимки, картини или други източници на знания;
••съчиняване на описание за посетени градове и държави.

Компетентности в
областта на българския
език

••слушане на популярни думи на различни европейски езици;
••изработване на картинен речник с названията на обекти на изучавания чужд език.

Математическа компетентност и основни
компетентности в
природните науки и на
технологиите

••изработване на линия на времето за различни исторически периоди;
••сравняване на данни за разстоянията между градове в България или между европейските
столици.

Дигитална компетентност

••използване на ИКТ за онагледяване на учебното съдържание;
••използване на информация в електронен вид за изготвяне на кратки презентации по географски, исторически, културни теми;
••използване на електронни презентации като източник на информация за събития и личнос
ти;
••разказване за държавните институции по информация от електронните медии и печата.

Умения за учене

••работа с карти и справочна литература (справочници, детски енциклопедии);
••извличане на информация за миналото и съвременността от илюстративен материал; търсене на информация по определен проблем от писмени документи в учебника.

Социални и граждански
компетентности

••решаване на достъпни проблемни ситуации, изискващи изслушване, излагане на личната
гледна точка и защита на собствено мнение;
••събиране на любопитни факти за популярни личности или събития от българската история;
••изготвяне на албуми с лични снимки от посещение на културни, исторически и природни
обекти;
••изработване на таблици за празниците на различните общности – религиозни и етнически;
••създаване на проекти по изучавана историческа или географска тема;
••посещение в община, кметство, Народното събрание и пр.

Инициативност и предприемчивост

••проучване на етикети на отделни или групи стоки, изнасяни от България или внасяни отвън;
••срещи със специалисти от различни професии;
••създаване на идеи за организиране на благотворителен базар или изложба с предмети,
изработени от деца;
••обсъждане на целесъобразното изразходване на събраните от базар парични средства.

Културна компетент••изработване на албуми с рисунки от експонати на посетени музеи;
ност и умения
••наблюдаване на природни и исторически обекти;
за изразяване чрез твор- ••изработване на групови презентации за избрани природни обекти.
чество
Умения за подкрепа на
••изработване на идейни проекти за опазване на родната природа и на историческото нас
устойчивото развитие и
ледство;
за здравословен начин на ••изработване на проекти и презентации на различни природни бедствия.
живот и спорт

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на
междупредметни връзки.
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4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ
КОМПЛЕКТ – УЧЕБНИК,
ТЕТРАДКА, ЕЛЕКТРОНЕН
ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА,
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
Учебният комплект е осъществен върху стриктното придържане към изискванията на държавния
образователен стандарт и учебната програма по
предмета човекът и обществото в 4. клас.
Комплектът обхваща четири дидактически средства:
•• учебник
•• учебна тетрадка
•• електронен вариант
•• книга за учителя
Всяко дидактическо средство от комплекта има
своя роля в процеса на обучение по човекът и
обществото и предоставя различни възможности пред учители и ученици в тяхната съвместна
работа. Задължителният обем от информация е
разпределен между учебника, работната тетрадка
и електронния вариант на учебника. Разнообразието на дейности подпомага усвояването на учебното съдържание. Учителите трябва да гледат на
учебния комплект като единство от дидактически
средства, с които трябва да се работи едновременно, за да се постигнат заложените в учебната
програма резултати от обучението по човекът и
обществото в 4. клас.
•• Учебник
Учебникът по човекът и обществото за 4. клас
има претенцията да се нареди сред най-добрите
учебни книги в съвременното българско начално
училище. При разработването на урочните единици авторите се ръководеха неотклонно от разбирането, че те са предназначени за деца на възраст 10 – 11 години. Това определи критериите
за разработване на учебните текстове – да бъдат
максимално достъпни, четивни, разбираеми и да
съответстват на интелектуалните и възрастовите
възможности на учениците. Текстовете изпълняват
описателна, обяснителна, обобщаваща и инструктивна функция.
Водещите общодидактически принципи при разработването на учебното съдържание са последователност, научност, достъпност и нагледност.
Учебникът осигурява възможност на ученика да
възприеме и осмисли информацията за обществото, природата на България и миналото на българ-

ското общество и държава. Поради интегралния
характер на предмета (съчетаването на първона
чални знания по география, история и гражданско
образование) авторите са следвали и част от спе
цифичните за тези научни области принципи.
Авторите на учебника са се опитали да реализират информационната функция на учебника
съобразно задължителната по учебната програма
информация. Основният и допълнителните текстове нямат излишна информационна натовареност,
която да обременява учениците. Авторите са се
съобразили със зададените от програмата съдържателни акценти – „България в Европа“; „Природни области в България“; „Богатствата на България
– природа и хора“; „Българската държава след
Освобождението (до края на 19. в.)“; „България и
българското общество през 20. в.“; „Европейският
път на България“; „Български приноси“; „София –
съвременна столица“.
Посредством учебника учителят може да организира учебно-познавателната дейност на учениците си, да разработи свой модел на преподаване, отговарящ на интелектуалните възможности
на неговите ученици. По този начин учебникът ще
изпълни своята управляваща функция в процеса
на преподаване и усвояване на знания и умения.
В учебника в съответствие с програмата е заложено разбирането на авторите за последова-
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телно формиране на общи и специфични знания и
умения на учениците. Затова са предвидени значителен брой часове за затвърдяване на новите
знания и упражнения. Те допринасят за разширяване и задълбочаване на знанията, за развиване
и упражняване на уменията чрез изпълнението на
разнообразни задачи от различно познавателно
равнище. Предвидените задачи улесняват възприемането и разбирането на информацията, като
насочват учениците към учене чрез създаване/
творене/правене. По този начин се изпълнява и
важната развиваща функция на учебника като образователна книга.
Учебникът по човекът и обществото за 4. клас
отговаря напълно на съвременните изисквания
и представлява образователно пространство за
учебно общуване между учител и ученици, между
самите ученици, когато работят по групи. Авторите си поставят за цел да издигнат националното
самочувствие на учениците чрез описанието на
прекрасната природа на България, нейните културни забележителности и недалечното минало на
българския народ и държава. В същото време на
ценностно равнище учебникът отговаря на съвременните разбирания за света и неговото много
образие, за уважение и толерантност, към преодоляване на стереотипите от миналото.
Текстовият и илюстративният компонент в учебника се намират в разумен баланс. В 4. клас се
запазва обемът на текстовия компонент от нивото
в 3. клас. Учениците няма да работят с по-големи
като обем текстове. Изображенията в учебника
и учебната тетрадка заемат важно място и имат
за цел да обогатят представите на ученика и да
задържат неговото внимание. Те се отличават с
голямо разнообразие – фотоси, илюстрации, артефакти и паметници от миналото, исторически
картини, илюстрации от художник и др. Част от
илюстрациите дават възможност учениците да изпълняват различни познавателни задачи, да откриват и описват изобразеното, да го свързват с
текстовите компоненти.
Всяка урочна единица за нови знания е разположена на един разтвор. При организирането
на съдържанието е потърсен оптимален баланс
между текстовите и извънтекстовите компоненти.
Основният текст на урока, обхващащ новото
учебно съдържание, е разработен в лявата част
на разтвора. Той следва съдържанието на темата
и е разделен на няколко съдържателни сегмента.
Новите понятията в урока намират обяснение
в рубриката „Речникът – моят помощник“. В нея
понятията, които са задължителни за усвояване
според изискванията на програмата, са отделени
с черен шрифт. Обяснени са и останалите нови
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думи, които авторите са включили в основния
текст. Тяхното обозначаване подсказва на учители
и ученици, че не са задължителни за усвояване.
В дясната страна на разтвора най-често са
разположени рубриките „Знам и мога“ и „Откривам сам“. Първата изпълнява обобщава функция и
извежда в най-кратък и достъпен вид основните
акценти в урочната единица. Рубриката „Знам и
мога“ съдържа въпроси и задачи, с които се установява степента на усвояване на новите знания.
Рубриката „Мога да открия“ насочва учениците
към самостоятелно изпълнение на задачи, част
от които изискват търсене на информация в дигитална среда.
Допълнителните текстове са замислени и реализирани с цел да надградят и допълнят задължителното учебно съдържание и да дадат допълнителна и интересна информация за природата на
България, за личности и важни събития от българското минало. Допълнителният текст е разработен
в рубриката „Нещо интересно“.
Извънтекстовите компоненти (изображения,
карти, схеми и др.) визуализират информацията,
представят я в синтезиран и разбираем вид и подпомагат нейното усвояване. Достойнство на учебника е голямото разнообразие от изображения
за природните богатства на България, различни
артефакти от миналото на българското общество
и третата българска държава. Това реализира необходимата нагледност, която е задължителна за
ученици на възраст 10 – 11 години.
Уроците за затвърдяване на новите знания и
упражнение също са изпълнени на един разтвор.
Те представляват система от задачи за поетапно формиране и упражняване на умения, които
са заложени за усвояване от учебната програма.
Авторите са потърсили точното място на упражненията в общата система от уроци, за да осигурят
не само формирането на умения, но и известна
ритмичност. Всеки урок за упражнение започва с
посочване на уменията, които ще бъдат формирани или развити. Те мотивират учениците за работа. Често в уроците за упражнение се предлага
работа в екип или по групи.
Уроците за преговор и обобщение са насочени към актуализиране на изученото учебно съдържание, като едновременно с това са поставени акцентите в учебната програма. Към тях са
поставени въпроси и задачи, които са подредени
така, че да изискват от учениците репродуктивна
и творческа дейност. Обобщителните уроци имат
за цел и да развият уменията за систематизиране на учебната информация. Те поставят акцент
върху най-важните закономерности, връзки и взаимодействия.

Уроците за контрол (входяща и изходяща диагностика) включват въпроси и тестови задачи,
които кореспондират с проектираните в програмата очаквани резултати. Те са насочени към
реализирането на самоконтрол. Учениците имат
възможност да проверят своите постижения в
познавателния процес, а учителите да установят
равнището на всеки от своите възпитаници.
•• Учебна тетрадка
Учебната тетрадка е неразделна и важна част от
учебния комплект. Темите в нея следват структурата на учебното съдържание от учебника. Нейната
основна функция е да осъществи прилагането на
придобитите знания и умения и задълбочаването
им чрез решаването на задачи с различна степен
на трудност. В учебната тетрадка намират място
разнообразни и занимателни задачи – тестови задачи, игрословици, кръстословици, работа с карти
и изображения, поучителни задачи, попълване на
таблици, разпознаване на природни и културни
забележителности и др. Те активират учениците
при затвърдяване и прилагане на усвоените знания. Част от задачите могат да се изпълнят в час,
а други да се изпълнят като домашна работа.
•• Електронен вариант на учебника
Електронният вариант на учебника се изгражда

на основата на книжното тяло и съдържание. Той
допълва учебника и разширява учебното съдържание с допълнителна информация, изображения,
интерактивни карти, анимации, видеоматериали,
тестови задачи за самоконтрол и др. Целта на
електронния вариант на учебника е да повиши интереса на учениците, които са от поколение „зет“,
а в бъдеще и от поколение „алфа“. Те са привикнали към новостите в информационната среда и модерните дигитални технологии. Учителите
ще намерят ценна информация, която да разшири
дейността им в активното педагогическо общуване с техните ученици.
•• Книга за учителя
Книгата за учителя като част от учебния комплект е насочена към онези учители, които се
нуждаят от професионален съвет и напътствия
при търсенето на отговори и решения в своята
конкретна работа. Книгата е ценно методическо
пособие за младите учители, които навлизат в
професионалното поприще.
В книгата предлагаме на учителите примерно
годишно тематично разпределение на учебното
съдържание в разширен вариант. Те могат да се
ползват като основа при планиране на преподавателската дейност и личното тематично годишно
разпределение на всеки учител поотделно.
Акцент е поставен върху методическите насоки
и разработки на уроците. Всеки урок е структуриран в следния ред:
•• Вид на урока
•• План
•• Основни понятия
•• Методически указания за акцентите в урочната единица
•• Допълнителни задачи
Книгата за учителя не се опитва да сложи в определена рамка дейността на учителя. Предложенията в нея не са задължителни. Всеки учител има
творческа свобода как да организира обучението
на своите ученици съобразно добрите си практики и да се съобрази с интелектуални особености
на децата.
Учебникът, учебната тетрадка, електронният вариант и книгата за учителя по човекът и обществото за 4. клас предоставят възможности за
пълноценно обучение на учениците и подсигуряват напълно учебния процес.
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5. ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
№
Учебна
Тема
по седмица
на урочната
ред (месец)
единица
1
2
3
1. 1/ІХ
Какво научих в
трети клас
2. 2/ІХ
Какво научих в
трети клас

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

4
Начален преговор
Начален
преговор и
входяща диагностика

5
Да се установи равнището на учебните постижения в началото на
четвърти клас.
Да се установи равнището на учебните постижения в началото на
четвърти клас.

І. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА
3. 3/ІХ
България на
Нови знания
картата на Европа и Балканския полуостров

4. 4/ІХ

Глобусът и
географската
карта – твои
помощници

Урок за затГлобусът и географската карта като основа за разкриване на
върдяване на географското положение на България. Дават примери за кръстоновите знания пътното положение на България.

ІІ. ПРИРОДНИ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ
5. 5/X
Природни обНови знания
ласти

6. 6/X
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Дунавска равнина

Използват географската карта и глобуса като източници на знания за местоположението на България на Балканския полуостров
и в Европа. Знаят принадлежността на България към Европейския
съюз.
Илюстрират с примери значението на кръстопътното положение
на България за стопанското и културното є развитие.

Нови знания

Изброяват природните области в България. С помощта на картата
определят разположението на природните области и значението
им за живота на хората. Дават примери за основни стопански
дейности в областите. Ориентират се по картата за най-големите
селища и природни обекти във всяка област.

Назовават природната област и с помощта на картата определят
географското є положение.
Характеризират природата на областта, дават примери да стопански дейности и откриват по-големите селища в областта.

УТВЪРДИЛ
			
			
Нови
понятия

Контекст и дейности
за всяка урочна единица

6

7

Директор: ............................................................
(Име, фамилия, подпис)

Актуализация на опорни знания
Актуализация на опорни знания

Методи и форми
на оценяване по теми
и/или раздели
8
Оценяване на устни отговори и практически задачи.
Тестиране,
входяща диагностика.

Умения за учене
Работа с текст и изображения, глобус и географска карта.
Откриват и посочват географското положение на България на картата на Европа и Балканския полуостров.
Разкриват същността на кръстопътното положение на страната.
В рубриката „Нещо интересно“ се запознават с информация за р.
Дунав.
Обобщават наученото в рубриките „Знам и мога“, „Мога да открия“
и „Вече научих“.
природна Математическа компетентност и основни компетенции в при
област
родните науки и технологиите
крайбре- Ориентиране по географска карта и глобус.
жие
Изпълняват практически задачи за ориентиране.
Работят с условни знаци, географска карта и глобус.
Работят с учебната тетрадка и атлас.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

Умения за учене
Посочват природните области на България на картата.
Определят географското положение на областта.
Характеризират природните дадености на областта.
Посочват основни стопански дейности.
Откриват и посочват по-големите селища в областта.
Работят с речника.
Наблюдават илюстрациите в учебника.
В рубриката „Нещо интересно“ получават информация за Стара
планина.
Обобщават наученото в рубриките „Знам и мога“, „Мога да открия“
и „Вече научих“.
Умения за учене
Посочват разположението на Дунавската равнина. Дават характеристика за природата на областта.
Посочват примери за стопански дейности и откриват по-големите
селища в областта.
Наблюдават илюстрациите в учебника.
В рубриката „Нещо интересно“ се дава информация за резервата
„Сребърна“.
Обобщават наученото в рубриките „Знам и мога“, „Мога да открия“
и „Вече научих“.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

континент,
полуостров

Забе
лежка
9

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.
Самооценяване.
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1
2
7. 7/XI

3
4
Старопланинска Нови знания
област

5
Назовават природната област и с помощта на картата определят
географското є положение.
Характеризират природата на областта, дават примери за стопански дейности и откриват по-големите селища в областта.

8. 8/XI

Преходна област

Нови знания

Назовават природната област и с помощта на картата определят
географското є положение.
Характеризират природата на областта, дават примери за стопански дейности и откриват по-големите селища в областта.

9. 9/XI

Рило-Родопска
област

Нови знания

Назовават природната област и с помощта на картата определят
географското є положение.
Характеризират природата на областта, дават примери за стопански дейности и откриват по-големите селища в областта.

10. 10/XI

Черноморско
крайбрежие

Нови знания

Назовават природната област и с помощта на картата определят
географското є положение.
Характеризират природата на областта, дават примери за стопански дейности и откриват по-големите селища в областта.

11. 11/XI

Природни
области на
България

Обобщение

Посочват изучените области. Обобщават и характеризират накратко най-важното от географското положение, природата, стопанството и селищата на областите.

ІІІ. БОГАТСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ – ПРИРОДА И ХОРА
12. 12/XII
Природните
Нови знания Дават примери за използване на природните богатства и влибогатства и труянието им върху стопанската дейност на хората. Коментират и
довата дейност
посочват последиците от това взаимодействие. Посочват начини
на хората
за опазване на природната среда.
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6

7
Умения за учене
Посочват разположението на Старопланинската област. Дават
характеристика за природата на областта.
Посочват примери за стопански дейности и откриват по-големите
селища в областта.
Наблюдават илюстрациите в учебника.
В рубриката „Нещо интересно“ се дава информация за най-дългата
туристическа пътека у нас – Ком – Емине.
Обобщават наученото в рубриките „Знам и мога“, „Мога да открия“
и „Вече научих“.
Умения за учене
Посочват разположението на Преходната област. Дават характеристика за природата на областта.
Посочват примери за стопански дейности и откриват по-големите
селища в областта.
Наблюдават илюстрациите в учебника.
В рубриката „Нещо интересно“ се дава информация за ниската
хълмиста област Краище.
Обобщават наученото в рубриките „Знам и мога“, „Мога да открия“
и „Вече научих“.
Умения за учене
Посочват разположението на Рило-Родопската област. Дават характеристика за природата на областта.
Посочват примери за стопански дейности и откриват по-големите
селища в областта.
Наблюдават илюстрациите в учебника.
В рубриката „Нещо интересно“ се дава информация за Мелнишките
пирамиди. Обобщават наученото в рубриките „Знам и мога“, „Мога
да открия“ и „Вече научих“.
крайбре- Умения за учене
жие
Посочват разположението на Черноморското крайбрежие. Дават
характеристика за природата на областта.
Посочват примери за стопански дейности и откриват по-големите
селища в областта.
Наблюдават илюстрациите в учебника.
В рубриката „Нещо интересно“ се дава кратка информация за
Черно море.
Обобщават наученото в рубриките „Знам и мога“, „Мога да открия“
и „Вече научих“.
Умения за учене
Четат обобщителните текстове и коментират основното знание в
тях.
Отговарят на въпроси от рубриката „Научих, знам и мога“.
Работят с учебната тетрадка.
Решават предложения тест след раздела.

8
Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

Умения за учене
Дават примери за използване на природните дадености.
Правят връзка между природните дадености и стопанската дейност.
Посочват последици от стопанската дейност върху природната среда.
Наблюдават илюстрациите в учебника.
Дават примери как да опазваме природната среда.
Обобщават наученото в рубриките „Знам и мога“, „Мога да открия“
и „Вече научих“.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

резерват

9

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.
Самооценяване.
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1
2
13. 13/XII

3
Природните
бедствия – как
да се предпазим от тях

4
5
Урок за затПосочват примери за природни бедствия, проявяващи се у нас.
върдяване на Дават примери за отговорно поведение при природни бедствия.
новите знания

14. 14/I

Защита на
българската
природа

Нови знания

15. 15/I

Защита на при- Урок за затНазовават видове защитени територии и обекти в района на
родата в родния върдяване на селището, където живеят учениците.
край
новите знания

16. 16/I

Богатствата на Обобщение
България – природа и хора

17. 17/I

Наблюдение на Извънкласна
природен обект дейност

Назовават видове защитени природни територии и обекти.

Посочват връзката между природните дадености и стопанската
дейност на хората. Разкриват последствията от въздействието на
стопанската дейност върху природата. Посочват начини за опазване и очистване на природната среда от замърсители.
Дават примери за природни бедствия и начините за поведение
при проявлението им.
Назовават видове защитени природни обекти.
Описват особеностите на посетения природен обект.
Разбират значението му в национален или регионален план.

ІV. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО (ДО КРАЯ НА 19. ВЕК)
18. 18/II

Възстановяване Нови знания
на българската
държава

Знаят за значението на Търновската конституция като основен
закон в държавата.
Посочват основни характеристики на демократичното управление.

19. 19/II

Търновската
конституция

Знаят за значението на Търновската конституция като основен
закон в държавата.
Посочват основни характеристики на демократичното управление.
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Нови знания

6

7
Умения за учене
Назовават конкретни природни бедствия – земетресение, наводнение, гръмотевични бури, пожари и др.
Посочват начините за поведение при проява да определено природно бедствие.
Поставя се творческа задача да се проучат кои са природните бедствия в района на селището на учениците и кога се проявяват.
Работят с учебната тетрадка и атлас.
Умение за подкрепа на устойчивото развитие
Изработват проект или презентация за природно бедствие.

8
Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

Умения за учене
Дават примери за видове защитени природни обекти – национални паркове, природни паркове, резервати, защитени растителни и
животински видове и др.
Наблюдават илюстрациите в учебника.
Обобщават наученото в рубриките „Знам и мога“, „Мога да открия“
и „Вече научих“.
Компетентност в областта на българския език
Задачата от учебната тетрадка изисква кратко описание на
най-старото дърво в района на селището, където живеят учениците.
Умения за учене
Провеждане на предварителна подготовка за изпълнение на задачата.
Проучват и описват посетен защитен обект.
Дигитална компетентност.
Използват ИКТ за събиране на информация в електронен вид във
връзка с изпълнение на задачата – проект за информационно
табло за защитен природен обект, както и създаване на кратка
презентация за определен обект.
Социални и граждански компетенции.
Създават проект по зададената задача.
Умения за учене
Четат обобщителните текстове и коментират основното знание в
тях.
Отговарят на въпроси от рубриката „Научих, знам и мога“.
Работят с учебната тетрадка.
Решават предложения тест след раздела в тетрадката.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

9

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.
Самооценяване.

Умения за участие в практическа дейност за проучване на приро- Устна проверка за научедата в конкретна практическа ситуация.
ното при наблюдението на
природен обект.
конститу- Умения за учене
ция,
Работят с карти; извличат информация по исторически проблем от
писмени документи в учебника. Търсят информация по определен
проблем от писмени документи в учебника.
Дигитална компетентност
Използват ИКТ за информация по историческа тема.
демок
Умения за учене
ратично Работят с текст, изображения и схема. Търсят информация по
управле- определен проблем.
ние

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.
Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.
Самооценяване.
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1
2
20. 20/II

3
4
Съединението
Нови знания
на Източна
Румелия и
Княжество България (1885 г.)

21. 21/II

Строителите на Урок за затРазбират ролята на българските следосвобожденски държавници
третата българ- върдяване на Петко Каравелов, Стефан Стамболов и Константин Стоилов за
ска държава
новите знания укрепването и напредъка на Княжество България.

22. 22/III

Българската
Обобщение
държава след
Освобождението (до края на
19. в.)
V. БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ
23. 23/ІІІ
Независима
Нови знания
България по
пътя към национално обединение

5
Разбират значението на Съединението на Източна Румелия с Княжество България за национално обединение.

Свързват възстановяването на българската държава с Търновската
конституция и демократичното управление.
Разбират ролята на строителите на третата българска държава и
важността на Съединението за националното обединение.
20. в.
Разбират значението на Независимостта (1908 г.) като историчес
ко постижение на българската държава и общество.
Дават примери за героизъм и патриотизъм на българския народ
по време на Балканските войни (1912 – 1913).

24. 24/ІІІ

Героичните
години

Урок за затДават примери за героизъм и патриотизъм на българския народ
върдяване на по време на Балканските войни (1912 – 1913).
новите знания

25. 25/ІІІ

Промени в
българското
общество през
20. в.

Нови знания

26. 26/ІV

Спасяването
на българските
евреи

Урок за затРазбират ролята на инициативните и отговорни личности за усвърдяване на пешно развитие на обществото.
новите знания Разбират важността на гражданските права, равноправието и
взаимодействието между българските граждани.

27. 27/ІV

България и
българското
общество през
20. в.

Обобщение
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Дават примери за европейско влияние във всекидневния живот
на българите в началото на 20. в.
Посочват промени във всекидневието на хората (средства за
комуникация, битова техника, развлечения) в резултат на технологични нововъведения.

Свързват развитието на българското общество и държава в началото на 20. в. с усилията за обединение на българския народ.
Свързват промените в българската държава и общество с продължителното 45 г. управление на Комунистическата партия.

6

7
8
Умения за учене
Текущо оценяване на устни
Работят с карта, текст и изображения. Търсят информация по опре- отговори и практически
делен проблем.
задачи. Оценяване на доКомпетентности в областта на българския език
машни работи и работа в
Съставят писмен текст по картина.
учебната тетрадка.
Умения за учене
Работят с текстове и изображения. Търсят информация по определен
проблем.
Компетентности в областта на българския език
Описват исторически личности.
Социални и граждански компетентности
Разказват за ярки личности и важни събития от българската история.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи.

Умения за учене
Прилагат знанията си за възстановяването на българската държава
след Освобождението, за Търновската конституция, Съединението и
строителите на третата българска държава.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи.
Тестиране.
Самооценяване.

Умения за учене
Работят с карта, текст и изображения.
Дигитална компетентност
Използват ИКТ за търсене на информация по определен проблем.
Математическа компетентност и основни компетентности в
природните науки и на технологиите
Изработват линия на времето за усилията на българския народ за
обединение.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

Умения за учене
Работят с текстове, карти и изображения.
Компетентности в областта на българския език
Описват важни исторически събития.
Социални и граждански компетентности
Разказват за важни събития от българската история.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи.

Умения за учене
Работят с текст и изображения. Търсят информация по определен
проблем.
Компетентности в областта на българския език
Интерпретират исторически събития.
Дигитална компетентност
Използват информация в електронен вид за изготвяне на кратки
презентации на историческа тема.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи. Оценяване на домашни работи и работа в
учебната тетрадка.

граждан- Умения за учене
ски права Извличат информация за миналото от изображения. Извличат
информация по исторически проблем от писмени документи в
учебника.
Социални и граждански компетентности
Познават другите общности в българското общество.
Умения за учене
Прилагат знанията си за българското общество и държава през 20.
в., за промените във всекидневието, държавния и политическия
живот.

9

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи.
Тестиране.
Самооценяване.
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1
2
3
4
VI. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИЯ
28. 28/ІV
Българското об- Нови знания
щество по пътя
към обединена
Европа

5
Разбират значението от обединяване на държавите в Европейския
съюз.
Дават примери за положителни последици за българските граждани от членството на България в Европейския съюз.
Разпознават знамето на Европейския съюз.
Разбират взаимодействието между различните общности като
предпоставка за напредък на съвременното българско общество.

29. 29/V

Органи на
държавната и
местната власт
в Република
България

Нови знания

30. 30/V

Българските
приноси в културата, науката
и спорта

Урок за затРазбират ролята на инициативните и отговорни личности за усвърдяване на пешно развитие на обществото.
новите знания Разказват за личности, прославили България с културни, спортни
и научни постижения.

31. 31/V

София – столи- Нови знания
цата на нашата
родина

Разказват за местоположението на столицата на България с
помощта на карта.
Разпознават по изображение известни културни паметници и
природни дадености на българската столица.
Свързват важни забележителности на столицата с историческите
епохи, на които принадлежат.
Разбират значението на столицата като съвременен административен център на страната.

32. 32/V

Посещение
на Народното
събрание или
на общинска
администрация

Добиват начални граждански представи и компетентности за органите на държавната и местната власт.

33. 33/V

Какво научих по Годишно обоб- Обобщават се знанията за географското положение на България,
човекът и обще- щение
природните области в страната и взаимовръзката природни дадеството
ности – стопанска дейност, за природните бедствия и поведението ни при проявлението им.
Обобщават се знанията и уменията за видовете защитени обекти.
Обобщават се знанията за българското минало от Освобождението (1878 г.) до наши дни.

34. 34/VІ

Какво научих по Изходна диаг- Установява се нивото на учебните постижения в края на 4. клас.
човекът и обще- ностика
ството
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Извънкласна
дейност

Дават примери за централни и местни органи на държавна власт.
Разпознават държавните символи на съвременна България.

6

7

8

Умения за учене
Работят с текст и изображения. Търсят информация по определен
проблем.
Математическа компетентност и основни компетентности в
природните науки и технологиите
Изработват линия на времето за европейското обединение от
1957 г. до наши дни.
Дигитална компетентност
Използват информация в електронен вид за изготвяне на кратки
презентации на историческа тема.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи.

кмет

Умения за учене
Работят с текст, изображения и схеми. Търсят информация по
определен проблем.
Социални и граждански компетентности
Познават най-важните държавни органи на властта и органите за
местно самоуправление в Република България.

Текущо оценяване на устни
отговори и практически
задачи.
Оценяване на домашни
работи и работа в учебната
тетрадка.

столица

Умения за учене
Работят със справочна литература (справочници, енциклопедии).
Дигитална компетентност
Използват електронни ресурси като източник на информация за
личности в областите на културата, науката и спорта, прославили
България по света.
Компетентности в областта на българския език
Съставят писмени текстове за известни личности.

Оценяване на подготвените
по проекта табла.

9

Умения за учене
Текущо оценяване на устни
Работят с текст и изображения. Търсят информация с ИКТ по опре- отговори и практически
делен проблем.
задачи.
Оценяване на домашни
работи и работа в учебната
тетрадка.

Социални и граждански компетентности
Посещават община, кметство, Народното събрание и др.

Текущо оценяване на разказ
за държавните или местни
институции.

Умения за учене
Текущо оценяване на устни
Прилагат знанията си за географското положение на България,
отговори и практически
природните области в страната и взаимовръзката природни даде- задачи.
ности – стопанска дейност, за природните бедствия и поведението
ни при проявлението им.
Обобщават се знанията и уменията за видовете защитени обекти.
Обобщават се знанията за българското минало.
Умения за учене
Прилагат знания, умения и компетентности.

Тестиране

Разработил: ..................................................................
(Име, фамилия, подпис)
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6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА
ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО Е
ИЗПОЛЗВАНА ПРИ
РАЗРАБОТВАНЕТО
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
Съвременното обучение в началната степен на
българското училище поставя сериозни предизвикателства пред педагози, дидактици, методици,
експерти и учители. В теорията на европейското
образование терминът „педагогическа технология“
е наложен през 70-те години на 20. в., докато у
нас той постепенно навлезе през последните две
десетилетия. В търсенето на подходящи и ефективни системи за обучение и организация на учебния
процес изследователите пренесоха и утвърдиха
термини като „технология на обучение“, „педагогическа технология“, „стратегии на преподаване и
учене“, „нови технологии или информационни и комуникационни технологии“. Тези термини изместиха
традиционното понятие „метод“. Педагогическата
технология е комплексно понятие, чието значение
е по-широко от това на понятието „метод“. Тя е
съвкупност от дейности – изграждане, формиране и контрол на знания, навици, умения и компетентности съобразно поставените цели, които са
свързани с преподаваното учебно съдържание и
интересите на обучаваните. Следователно педагогическата технология е насочена към постигане на
по-голяма ефективност в процеса на обучение – от
преподаването на знанията през тяхното усвояване и оценяването на постигнатите резултати.
Педагогическата технология извежда на преден
план взаимодействията между отделните компоненти на учебния процес:
•• Педагогически цели
•• Съдържание, базирано на съвременните научни идеи както на педагогиката, дидактиката
и методиката, така и на конкретната предметна област, която се изучава в 4. клас
•• Методи на обучение
•• Организационни форми
•• Дидактически средства
•• Форми и методи на организиране на ученето
•• Методи и техники на оценяване
Следователно целите на педагогическата технология определят избора на всеки от тези компоненти.
Педагогическата технология, използвана при
реализирането на учебния комплект по човекът и
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обществото в 4. клас, има за основна цел постигането на заложените в учебната програма учебни
резултати. Реализирането на програмата означава използването на системен подход в организацията на обучението.
Обучителният комплект за 4. клас залага на
т.нар. активна педагогика, която осъществява
пос
тоянна обратна връзка и търси постоянен
диалог между учител и ученици. На основата на
овладени знания и умения се провокира индивидуалното и груповото участие на обучаемите при
изясняването на проблеми, изпълнението на задачи и проекти и използване на новите комуникационни технологии. Това превръща учениците в
активни партньори в процеса на обучение – да
излагат и защитават различни мнения в обсъждания и дискусии, които ги насочват към интелектуална изява според личностните им заложби.
В същото време активната педагогика помага за
изграждане на ценности, гражданска позиция и
обществено поведение сред подрастващите, отговарящи на съвременната представа за младите
хора като граждани на демократична България,
Европа и света.
Учебната програма по човекът и обществото
в 4. клас поставя акцент не върху емпиричното
знание, а върху осмислянето и разбирането на
същностните характеристики на гражданина на
Република България, на обществото, природата,
трудовата дейност на хората, на миналото на българското общество и държава и др.
В учебния комплект за 4. клас са потърсени решения за осъществяване на заложените в учебната програма междупредметни връзки. В повечето
уроци е постигнато взаимодействие с най-близките предметни области – български език, чужди
езици, математика, информатика, изобразително
изкуство, технологии и предприемачество.
В учебния комплект са реализирани редица
идеи за самостоятелна изследователска работа
на учениците – индивидуална или по групи – в час,
извънкласна и домашна работа. Провокира се допълнителен интерес към изучаване на индивида
и обществото, природните области на България,
трудовата дейност на хората, бележитите личнос
ти от българското минало след 1878 г., важни събития и др. Учениците се насочват към търсене и
систематизиране на информация в интернет, към
изготвяне на презентации чрез прилагане на текстообработващи и мултимедийни програми.
Педагогическата технология на учебния комплект се опира на най-добрите традиции и новости в контрола и оценката на постиженията на
учениците. При проверка и оценяване са предложени различни подходи и средства – устно из-

питване, тестови задачи, изпълнение на домашни
работи, упражнения, работа по проект и др.
В методическата литература критериите за оценяване на резултатите от обучението се формулират на основата на педагогически таксономии,
йерархизиращи уменията на учениците в три равнища: разпознаване – възприемане, разбиране – отговаряне, прилагане – анализиране. Тези
критерии са пожелателни, но не задължителни,
защото свободата на всеки учител му позволява
творчески да избере или да създаде собствени
критерии, които в най-голяма степен съответстват
на технологията на неговото преподаване и на
спецификата на неговите ученици.
Направената теоретична обосновка на педагогическата технология, методите, формите и критериите за оценяване са препоръчителни и не
трябва да ощетяват творчеството и индивидуалния подход на учителя. Провеждането на обучението, формулирането и постигането на целите и
високите постижения на учениците са отговорни
професионални решения и действия на всеки български учител.
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7. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИТЕ ОТ
УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

1

ТЕМА 1. КАКВО НАУЧИХ В ТРЕТИ КЛАС
Вид на урока:
Начален преговор и входяща диагностика
План:
1. Българинът – гражданин на България и на
Европейския съюз
2. Природните богатства на България
3. Трудовата дейност на хората в България
4. Нашите предци
5. Българското общество през Средновековието
6. Новото време на българите
7. Природните и културните забележителности
на България
Опорни знания:
Учениците правят преговор на изученото в 3.
клас и изпълняват теста от учебната тетрадка. Работата с текстовете от учебника продължава 15
– 20 минути, а останалото време в часа се отделя
за попълването на теста.
Методически указания за реализиране
на темата:
Текстовете и илюстрациите насочват към изучавания материал в 3. клас. Припомнят се най-важните знания за: българинът като гражданин на
своята родина и Европейския съюз; за разнообразните природни богатства на България; трудовата дейност на хората в нашата страна и опазването на природната среда; предците на българския
народ – древните траки, славяни и българи; за
великите владетели на Първото и Второто българско царство през Средновековието; приносите на
българското общество в средновековна Европа;
съпротива на българите срещу османската власт;
времето на възраждането на българския народ и
борбите за освобождение; природните и културните забележителности на нашата родина.
Уводна част:
Учителят провежда беседа с учениците за изучаваното в 3. клас и задава въпроси на учениците кои теми са им направили най-голямо впечатление и са оставили най-трайни знания. Така
тяхното внимание се насочва към тематиката на
отговорите на предстоящия тест.
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Основни акценти:
Запознаването с опорните текстове на обобщението започва с припомняне на представата за
българския гражданин и мястото му в родината и
Европа. Следват знанията на учениците за природните богатства и трудовата дейност на хората
в България; за далечното минало и предците ни
– древните траки, славяни и българи, за средновековната епоха в България, вековете на османското владичество и епохата на Възраждането,
за природните и културните забележителности на
нашата родина.
Текстът и изображенията за природните богатства и трудовата дейност на хората в България
насочват към знанията за природните богатства
на родината (планини, реки, езера равнини и др.)
и тяхното описание. Търси се и връзката между
природата и трудовата дейност на хората.
Кратките текстове и илюстрациите обобщават
най-важното от миналото на българското общество. Въпросите на учителя към учениците ще се
свържат с най-ярките достижения, които са ни оставили в наследство нашите прадеди – траки, българи и славяни. Ще се припомнят славните страници от историята на Първото българско царство,
които го превръщат в значима европейска сила в
Ранното средновековие. Обръща се внимание и
на приобщаването на България към християнска
Европа. Възстановяването и възходът на Второто
българско царство се обобщават като друга славна страница в българското минало. Извеждат се
и приносите на страната ни в културното наследство на Европа. Припомня се за устойчивостта на
българското общество в условията на османската
власт.
Актуализацията на знанията за Новото време,
за епохата на Българското възраждане е със силен ценностен ориентир и натовареност, тъй като
днешната българска нация оформя облика си през
18. и 19. век. Образите на народните будители, на
борците за национално освобождение, на героите
от Априлското въстание и Освободителната война
ще залегнат трайно в съзнанието на учениците и
ще се доизграждат в следващите класове.
Преговарят се най-важните знания по предмета
човекът и обществото в 3. клас. Извеждат се и
основните понятия и умения, които трябва да се
овладеят по този учебен предмет.
Въпросите в „Знам и мога“ заедно с годишния
тест в учебната тетрадка дават възможност на
учениците да направят самооценка на знанията,
придобити през учебната година. Те могат и да
осмислят дали са положили достатъчно усилия в
учебния процес и да направят промени в бъдещата си работа в класната стая и у дома.
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ТЕМА 3.
БЪЛГАРИЯ НА КАРТАТА
НА ЕВРОПА И БАЛКАНСКИЯ
ПОЛУОСТРОВ

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА
В този раздел учениците ще научат за същността на географската карта и глобуса и ще определят посоките на света с тяхна помощ.
Ще се ориентират и ще посочват местоположението на България в Европа и на Балканския
полуостров.
Ще разбират важното „кръстопътно“ положение на България в континента и полуострова.
Ще дават примери за значението на това местоположение на България за нейното стопанско и
културно развитие.
Ще могат да посочват границите на България и
съседните държави на страната ни.
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Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Глобусът и географската карта
2. Географско положение и граници на България
Опорни знания и умения:
Получените в 3. клас представи и знания на
учениците за картата на България и нейното място в континента Европа и Балканския полуостров.
Знанията за същността на географската карта и
условните знаци, както и за начина на определяне на посоките на света с помощта на картата.
Да посочват границите на България и кои са съседните є страни.

5

6

9

7
8

1 – Основни понятия:
континент, полуостров, глобус, географска карта, условни знаци, посоки на света, държавна граница, руди, залив
Методически указания за реализиране
на темата:
Използват се стенни карти на Европа и на Балканския полуостров, както и картите от учебника
и атласа за 4. клас. С тяхна помощ учениците
определят посоките на света. Използва се географски учебен глобус.
Уводна част:
2 – В уводната беседа се посочва мястото на
България в континента Европа и Балканския полуостров, като се използват географската карта
и глобусът. Изяснява се същността на понятията
„континент“ и „полуостров“. Посочва се кой и кога
е създал първия български глобус.
Основни акценти:
3 – В първата част от урока се припомнят същност-

та и значимостта на географската карта и условните
знаци в нея. Припомня се начинът за ориентиране
по географската карта. Определят се посоките на
света. За по-добра нагледност на преподаваното
учителят може да използва ученик пред картата.
Специално внимание се обръща на условните знаци, като се коментират някои от тях, например цвят
и изображение. Набляга се на кръстопътното географско положение на България, както и на определянето му, като „мост между континентите“.
4 – Във втората част от плана на урока се посочва един от най-важните условни знаци – държавна
граница. Учителят го показва и посочва страните, с
които България граничи в различните посоки. Коментира се важното местоположение на държавата
ни, през която преминават важни пътища за различните части на света. Обръща се внимание на
природата на страната, обусловена от това географско положение, природните богатства и значението
им за стопанството на страната. Изясняват се термините „залив“ и „руди“. Прави се връзка между географското положение на България с нейната история и с бъдещето є, свързано с Европейския съюз.
5 – В рубриката „Нещо интересно“ се дава допълнителна информация за най-голямата река, северна
граница на страната ни – р. Дунав. Тук може да
се използва картата на Европа, за да се проследи
откъде извира и къде се влива реката и как тя ни
свързва с много европейски страни.
6, 7 – В рубриките „Знам и мога“ (6) и „Мога да
открия“ (7) се поставят въпроси, свързани с географското положение на България. Използва се
глобусът, като на него трябва да се посочат континентите и океаните. Поставят се задачи за работа
с карта – да се проследи държавната граница и да
се назоват съседните на България страни. Определя се географското положение на страната като
„кръстопътно“.
8 – В края на часа обобщението на урока е представено в рубриката „Вече научих“.
9 – Подбраните илюстрации в урока дават възможност да се придобие представа за глобус и
географска карта, да посочат географското положение на страната в Европа и Балканския полуостров и да се ориентират учениците пространствено защо го определяме като „кръстопътно“ и като
„мост между континентите“.
Допълнителни задачи:
• Да открият на глобуса кои са най-близко разположените континенти до континента Европа.
• С помощта на географската карта на Балканския полуостров в учебника и в атласа да открият
кои са държавите, разположени заедно с България на полуострова.
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ТЕМА 4.
ГЛОБУСЪТ И ГЕОГРАФСКАТА КАРТА –
ТВОИ ПОМОЩНИЦИ

2

Вид на урока:
Упражнение
План:
1. Глобусът и географската карта
2. Умение за работа с географската карта
3. Въпроси свързани с темата на упражнението

1

Опорни знания и умения:
Предишни знания и умения за работа с географската карта от 3. клас и новите знания и
умения за работа с глобус и географска карта от
предходния урок.
Основни понятия:
глобус
географска карта
условни знаци
Методически указания за реализиране
на темата:
Използвайки учебния глобус и географските
карти на Европа, Балканския полуостров и България, се провежда упражнението, като умело се
използват опорните знания.
Уводна част:
1 – В уводната беседа се подчертава, че за да
работим правилно с глобуса и географската карта, трябва да имаме знания и умения и да използваме определена последователност при работа с
тях. Дава се още информация за глобуса и географската карта като важни помощници в определянето на географското положение на България
на и други обекти.
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Основни акценти:
2 – Поставя се задача, свързана с глобуса, на
който учениците да посочат континентите и океаните. Подчертава се познаването на „азбуката“ на географската карта – условните знаци, за да се работи правилно с нея. Подчертава се, че географските
карти могат да съдържат различна информация –
показват се примери от атласа за 4. клас.
3 – В тази част се обръща внимание на последователността (поредни стъпки) за работа с географска карта. Така се усвоява умението за работа с географска карта с различно съдържание – природа,
стопанство, защитени природни области и др.

4

3
5

4 – В заключителната част се поставят конкретни
задачи за изпълнение, които позволяват учениците
да приложат придобитите знания и умения за работа с географската карта. Използват се картата
на Балканския полуостров и природногеографската
карта на България.
5 – Допълнителни задачи:
• Поставя се задача за домашна работа да опишат заглавията на географските карти в атласа и
да извадят новите за тях условни знаци.
• Задача да определят посоката на разположение
на селището, в което живеят, спрямо столицата
София и най-високия връх на България – Мусала.
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2
3

1

ТЕМА 5.
ПРИРОДНИ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ
Вид на урока:
Урок за нови знания

ПРИРОДНИ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ
В този раздел учениците ще научат кои са природните области на България и ще определят географското положение на всяка от тях.
Ще посочват по-големите природни обекти и
конкретни защитени природни обекти в областите.
Ще могат да посочват основните стопански
дейности на хората във всека от природните области.
Ще откриват и ще посочват по-големите селища във всяка област.
Ще могат да посочват основни стопански дейности и забележителности в по-големите селища
на областите.
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План:
1. Природни области
2. Характеристика на природна област:
а) Географско положение;
б) Особености на природата;
в) Стопанска дейност;
г) Селища
Опорни знания и умения:
Знанията и представите за разположението на
различни географски обекти, изучени в 3. клас.
Илюстрациите в учебника към темата и картата на
с. 16 – 17 в учебника, както и картата на природните области на България в учебния атлас. Използват
се уменията им да характеризират в дадена по-

4

ти във всяка от природните области. Показват се
природните области и тяхното местоположение.
Уводна част:
2 – С помощта на природногеографската карта на България се посочва географското положение на природните области: Дунавска равнина,
Старопланинска област, Преходна област, Рило-Родопска област и Черноморско крайбрежие.

8

5

6

7

следователност географското положение на определен обект, природните особености, стопанската
дейност на хората, както и представите им за защитени природни обекти от 3. клас.
1 – Основни понятия:
природна област
стопанска дейност
крайбрежие
резерват
Методически указания за реализиране
на темата:
Използват се стенна природногеографска карта
на България, както и картите от учебника (с. 16
– 17) и атласа за 4. клас. С тяхна помощ учениците определят местоположението на природните
области и значението им за живота на хората. С
помощта на условните знаци се ориентират по
карта за най-големите селища и природни обек-

Основни акценти:
3 – Посочва се последователността за характеризиране на природна област:
а) географското положение на областта, като
се използват знания от 3. клас – разположението
спрямо известни обекти от природногеографската
карта на България. Използват се знанията им за
посоките на света.
б) Представят се най-важните характеристики за
природата на дадена природна област: повърхнината (равнини, низини, планини), времето през сезоните в областта, водите, почвите, представители
на растителния и на животинския свят, защитени
природни обекти в областта.
в) Характеризира се стопанската дейност на
хората, като се вземат предвид природните особености, представят се различни производства,
видове транспорт, развитието на туризма. Особено важно е да се посочи разликата в стопанската
дейност в сравнение с другите области.
г) Посочват се и кратко се характеризират
най-големите селища в областта, като се използва
приложението в края на учебника.
4 – В рубриката „Нещо интересно“ е предоставена кратка информация за значението на разположението на Стара планина, разделяща страната на
Северна и Южна България.
5, 6 – В рубриките „Знам и мога“ (5) и „Мога да
открия“ (6) се поставят въпроси, свързани с изученото за природните области, тяхното географско
положение, природни особености, стопанска дейност и селища. Учениците сами посочват природните области и тяхното разположение на територията на България.
7 – Чрез рубриката „Вече научих“ в края на часа
се обобщава наученото за природната област и последователността на характеризирането є.
8 – Илюстрациите в урока са важен елемент, с
помощта на който се онагледяват новите знания за
природните области.
Допълнителна задача:
• За домашна работа могат да потърсят информация за природната област, в която живеят, и да
посочат кои природни обекти се включват в нея.
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ТЕМА 6.
ДУНАВСКА РАВНИНА

2
3

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Географско положение
2. Природа
3. Стопанска дейност
4. Селища
Опорни знания и умения:
Знанията и представите за разположението на
Дунавската равнина на природногеографската
картата на с. 16 – 17 в учебника и природните богатства в тази част на България, изучени в 3. клас.
Използват се уменията на учениците за работа с
илюстрациите в учебника към темата и картите
в атласа. Използват се уменията им да характеризират в дадена последователност стопанската
дейност на хората, определен обект и др.
1 – Основни понятия:
приток
електроцентрала
Методически указания за реализиране
на темата:
Използват се стенна природногеографска карта
на България, както и картите от учебника и атласа
за 4. клас. Така учениците се ориентират както
за определяне на посоките на изучавания обект,
така и за ориентиране по географската карта с
помощта на условните знаци. Показват се различни обекти от равнината – Добруджа, реки, селища, и се определя тяхното географско положение
в рамките на природната област.
Уводна част:
2 – С помощта на природногеографската карта
на България се посочва географското положение
на природната област Дунавска равнина – между
р. Дунав на север и Старопланинската природна
област на юг, както и други нейни особености.
Основни акценти:
3 – Разкриват се важните черти на природата
на Дунавската равнина. Посочват се характерното за сезоните в областта, протичащите през нея
реки, плодородните почви, подземните богатства,
опазването на природата с примери за природни
паркове и резервати.
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1

4

4 – В тази част се разкриват основните стопански дейности, характерни за равнината – селскостопанска дейност – основни култури, които виреят тук, като на изток е Добруджа – „житницата
на България“, производство на различни стоки в
по-големите селища на областта. Обръща се внимание на развития транспорт.
5 – Посочва се, че природните богатства на
равнината са причина тук отдавна да възникнат
селища. Изброяват се по-големите селища и учениците се насочват да прегледат кратките характеристики на селищата в приложението в края на
учебника.
6 – В рубриката „Нещо интересно“ е предоставена кратка информация за резервата „Сребърна“
и неговото място в Списъка на световното природно наследство.
7, 8 – В рубриките „Знам и мога“ (7) и „Мога
да открия“ (8) се поставят въпроси, свързани с
изученото за природата, стопанската дейност и
селищата на равнината. Учениците откриват сами
притоци на р. Дунав.

6

7

10

9 – Рубриката „Вече научих“ в края на часа
обобщава наученото за природната област Дунавска равнина.
10 – Илюстрациите в урока са важен елемент, с
помощта на който се онагледяват новите знания
за природната област Дунавска равнина.
Допълнителни задачи:
• За домашна работа учениците могат да потърсят повече информация за избрано от тях селище
от Дунавската равнина и да направят кратка характеристика за най-важното за него.
• Да потърсят в интернет повече информация за
„житницата на България“ – Добруджа.

8

9
5
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ТЕМА 7.
СТАРОПЛАНИНСКА ОБЛАСТ

2
3

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Географско положение
2. Природа
3. Стопанска дейност
4. Селища

6

Опорни знания и умения:
Знанията и представите за разположението на
Старопланинска област на природногеографската
картата на с. 16 – 17 в учебника и природните богатства в тази част на България изучени в 3. клас.
Използват се уменията на учениците за работа с
илюстрациите в учебника към темата и картите
в атласа. Използват се уменията им да характеризират в дадена последователност стопанската
дейност на хората, определен обект и др.
1 – Основни понятия:
пролом
проход
Уводна част:
С въвеждащи въпроси вниманието на учениците
се насочва към разположението на природната
област. Важна роля играе използването на стенна
природногеографска карта на България, както и
картата на природните области на България (с.
16 – 17) от учебника и атласа за 4. клас. С тяхна
помощ учениците ще определят географското положение на областта. Ще могат да показват подземни богатства, реки, природни защитени обекти, селища и др.
Основни акценти:
2 – В тази точка от плана с помощта на географската карта се определя географското положение
на областта. Обръща се внимание, че тя се състои
от две части – Предбалкан и Стара планина.
3 – Обръща се внимание на природните богатства на областта. Посочват се Искърският пролом
и проломът на р. Янтра, най-високият връх на Стара планина. Показват се няколко прохода, като
се набляга на значението им за развитието на
транспорта през тях. Накратко се отбелязва времето през сезоните, както и най-големите реки,
които извират от планината. Областта е богата и
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1

4

на минерални извори. Има находища на подземни
богатства. За защита на природата тук са обявени един национален парк „Централен Балкан“, три
природни парка и редица резервати.
4 – В тази точка от плана учениците се запознават със стопанската дейност на областта,
в голяма степен предопределена от природните
дадености на Предбалкана и Стара планина – отглеждане на специфични култури, развитие на животновъдството. Добиват се подземни богатства
и се произвеждат машини, платове, мебели, хранителни продукти и др. Добива се електроенергия
на някои от реките. Добре развит е туризмът.
5 – Посочват се по-големите селища в областта,
като учениците разширяват знанията си за тях от
приложението в края на учебника.

8

6 – В рубриката „Нещо интересно“ е предоставена кратка информация за най-дългата туристическа пътека у нас – Ком – Емине, преминаваща
по билото на Стара планина.
7, 8 – В рубриките „Знам и мога“ (7) и „Мога
да открия“(8) се поставят въпроси, свързани с
изученото за природата, стопанската дейност и
селищата на Старопланинската област. Учениците
откриват сами проходи, подземни богатства с помощта на условните знаци, както и природни забележителности, като ползват и картите в атласа.
9 – С рубриката „Вече научих“ в края на часа
се обобщава наученото за Старопланинската природната област.
10 – Илюстрациите в урока са важен елемент, с
помощта на който се онагледяват новите знания
за природната област Дунавска равнина.

9

Допълнителна задача:
• За домашна работа е препоръчително учениците да потърсят повече информация за избрано
от тях селище в Старопланинската област и да
направят кратка писмена характеристика за него.
• Да потърсят в интернет повече информация за
най-известните природни забележителности на
областта.

7

10

5
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ТЕМА 8.
ПРЕХОДНА ОБЛАСТ

2

Вид на урока:
Урок за нови знания

3

План:
1. Географско положение
2. Природа
3. Стопанска дейност
4. Селища
Опорни знания и умения:
Използват се стенна природногеографска карта на България, както и картите от учебника и
атласа за 4. клас. Така учениците се ориентират
както за определяне на географското положение
на областта, така и за съставните є части. Припомнят се знания от изученото в 3. клас.

6

1 – Основни понятия:
ждрело
поле
Уводна част:
С уводни думи и въпроси вниманието на учениците се насочва към разположението на природната област. Важна роля играе използването
на стенна природногеографска карта на България,
както и картата на природните области на България (с. 16 – 17) от учебника и атласа за 4. клас.
С тяхна помощ учениците ще определят географското положение на областта. Ще могат да показват подземни богатства, реки, природни защитени
обекти, селища и др.
Основни акценти:
2 – В тази въвеждаща част от урока се насочва
вниманието на учениците към специфичното географско положение на Преходната област. Отделя
се внимание на относително големия териториален обхват, в който се съчетават низини, равнини,
ниски и високи планини.
3 – Във втората част от плана се посочват съставните части на областта с кратки техни характеристики. Накратко се посочват по-големите реки
и подземни богатства на областта. За защита на
природата тук има обособени два природни парка
и редица резервати.
4 – Стопанската дейност в областта е свързана
с нейните природните особености. Много добре
развити са селскостопанската дейност (растениевъдство и животновъдство), добивът на подземни богатства, производството на различни видове
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4
1

стоки в предприятията на по-големите селища.
Развива се туризмът на основата на природните и
културните забележителности и на многобройните
минерални води.
5 – На географската карта се посочват по-големите селища в Преходната област и учениците се
насочват за повече информация към приложението в края на учебника.
6 – В рубриката „Нещо интересно“ е предоставена кратка информация за най-западната част
на Преходната област – Краище.
7, 8 – В рубриките „Знам и мога“ (7) и „Мога да
открия“ (8) се поставят въпроси и задачи, свързани с изученото за природата, стопанската дейност и селищата на Преходната област. Учениците откриват сами разположението на подземните
богатства с помощта на условните знаци, както и
природни забележителности и защитени природ-

ни обекти, като ползват и картите в атласа.
9 – Рубриката „Вече научих“ в края на часа се
обобщава наученото за Преходната природна област.
10 – Илюстрациите в урока са важен елемент, с
помощта, на който се онагледяват новите знания
за Преходната област. Те допълват представата за
природата, стопанството и селищата на областта.

7

10

8

9

5

Допълнителна задача:
• За домашна работа се поставя задача да потърсят повече информация за избрано от тях селище (или защитен природен обект) в Преходната
област и да направят кратка писмена характеристика за него.
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ТЕМА 9.
РИЛО-РОДОПСКА ОБЛАСТ

2

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Географско положение
2. Природа
3. Стопанска дейност
4. Селища

3
6

Опорни знания и умения:
Използват се стенна природногеографска карта
на България, както и картите от учебника и атласа
за 4. клас. Така учениците се ориентират както за
определяне на географското положение на природната област, така и за по-големите природни
обекти в нея. Припомнят се знания за тази част
на страната от изученото в 3. клас. Използват
се уменията им да характеризират в дадена последователност стопанската дейност на хората,
определен обект и др.
1 – Основни понятия:
подножие
склон
Уводна част:
В уводна беседа вниманието на учениците се
насочва към разположението на Рило-Родопската
област. Важна роля играе използването на стенна
природногеографска карта на България, както и
картата на природните области на България (с.
16 – 17) от учебника и атласа за 4. клас. С тяхна
помощ учениците ще определят географското положение на областта. Ще могат да показват подземни богатства, реки, природни защитени обекти, селища и др.
Основни акценти:
2 – В първа точка от урока се определя географското положение на Рило-Родопската област
с помощта на посоките на света. Посочват се съставните природни части на областта.
3 – Във втора точка се характеризират разнообразната природа и природните богатства на областта. Посочват се подземните богатства, реките, извиращи от високите планини, езерата в Рила
и Пирин, красивите широколистни и иглолистни
гори, обширните пасища, многобройните минерални извори, природните забележителности и защитените природни обекти.
4 – Стопанската дейност се развива основно на
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1
4

природните дадености на областта. Условията са
добри за растениевъдството и животновъдството, дърводобива, добива на подземни богатства.
Развива се добив на електроенергия от водните
дадености на областта. Много добре се развива
планинският туризъм както през лятото, така и
през зимата. Редица курорти са се развили на
базата на лековитите минерални води.
5 – На картата се откриват и посочват най-големите селища в Рило-Родопската област.
6 – В рубриката „Нещо интересно“ е предоставена информация за природната забележителност
Мелнишки пирамиди, разположени в подножието
на планината Пирин.
7, 8 – В рубриките „Знам и мога“ (7) и „Мога да
открия“ (8) се поставят въпроси и задачи, свързани с изученото за географското положение,
природата, стопанската дейност и селищата на

Рило-Родопската област. Учениците откриват сами
разположението на подземните богатства с помощта на условните знаци, както и природни забележителности и защитени природни обекти, като
ползват и картите в атласа.
9 – Рубриката „Вече научих“ в края на часа се
обобщава наученото за Рило-Родопската природна област.
10 – Илюстрациите в урока онагледяват новите
знания за Рило-Родопската област. Те допълват
представата за природата, стопанството и селищата на областта.

7
10
8

Допълнителна задача:
• За домашна работа се поставя задача
ците да потърсят повече информация за
но от тях селище (или защитен природен
в Рило-Родопската област и да направят
писмена характеристика за него.

учениизбраобект)
кратка
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ТЕМА 10.
ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

1

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Географско положение
2. Природа
3. Стопанска дейност
4. Селища

2

5

Опорни знания и умения:
Знанията и представите на учениците за Българското черноморско крайбрежие от природногеографската карта на България и от изученото
в 3. клас. За природните богатства в тази част
на България и стопанската дейност на хората в
ниските части на страната. Умението да извличат
информация от илюстрациите в учебника към темата и картите в атласа.
Уводна част:
В уводна беседа вниманието на учениците се
насочва към разположението на Черноморската
област. Важна роля играе използването на стенна
природногеографска карта на България, както и
картата на природните области на България (с.
16 – 17) от учебника и атласа за 4. клас. С тяхна
помощ учениците ще определят географското положение на областта. Ще могат да показват подземни богатства, реки, природни защитени обекти, селища и др.
Основни акценти
1 – В първата част от плана се посочва географското положение на Черноморската област, като
се подчертава, че на изток граница е морето, а
на запад крайбрежието достига до 40 – 50 км.
Посочва се, че към областта се отнасят и няколко
малки български острова в морето.
2 – Втората част от плана обхваща разкриване
на най-характерното от природата и природните
богатства на Черноморската област. Посочват се
двата големи залива по крайбрежието – Варненският и Бургаският, както и полуострови и носове.
Посочва се, че на север е по-хладно, а на юг
– по-топло през сезоните. Посочват се и по-големите български реки, вливащи се в Черно море, и
по-големите езера. Накратко се дава информация
за животинския свят в морето и на сушата. Посочват се и природният парк, резерватите и други
защитени природни обекти.
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3

3 – Природните дадености определят и стопанските особености на Черноморската област – риболов, добив на сол, корабоплаване, отглеждане
на специфични селскостопански култури, промишлена дейност в по-големите градове. Благодарение на природните дадености особено добре развит е туризмът.
4 – Посочват се на картата по-големите селища
в Черноморската област, като се насочват учениците към приложението в края на учебника. Там
откриват допълнителна информация за селищата
и защитените природни обекти.
5 – В рубриката „Нещо интересно“ е предоставена кратка информация за Черно море.
6, 7 – В рубриките „Знам и мога“ (6) и „Мога да
открия“ (7) се поставят въпроси и задачи, свързани с изученото за географското положение,
природата, стопанската дейност и селищата на
Черноморската област. Учениците откриват сами

6

редица обекти – заливи, полуострови, острови,
носове, защитени природни обекти, селища.
8 – Чрез рубриката „Вече научих“ в края на часа
се обобщава наученото за Черноморското крайбрежие.
9 – Илюстрациите в урока допълват новите
знания за Черноморската област. Те онагледяват
представата за природата, стопанството и селищата на областта.
Допълнителни задачи:
• За домашна работа се поставя задача учениците да потърсят повече информация за избрано
от тях селище (или защитен природен обект) в
Черноморската област или за Черно море и да
направят кратка писмена характеристика за него.

9

7

8
4
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ТЕМА 11.
ПРИРОДНИТЕ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ

1

2

Вид на урока:
Обобщение
План:
1. Увод
2. Последователност за характеризиране на
природна област
3. Научих, знам и мога
4. Тест от учебната тетрадка
Опорни знания и умения:
Знанията на учениците за природните области
на страната. Уменията на учениците да характеризират природна област по правило: за тяхното географско положение, природни особености,
стопанска дейност и селища. Умението да работят
с карта на природните области в страната.
Основни понятия:
природна област
географско положение
природни дадености
стопанска дейност
селища в областта
Методически указания за реализиране
на темата:
В обобщителната тема учителят акцентира върху природните области, тяхното географско положение и работата с картата в учебника (с. 16 – 17)
и картата на природните области в атласа.
1 – В уводната част се припомнят изучените
природни области: Дунавска равнина, Старопланинска област, Преходна област, Рило-Родопска
област, Черноморско крайбрежие.
2 – Припомня се алгоритъмът за характеризиране на природна област: географско положение,
природа, стопанска дейност и селища в областта.
3 – Като пример е дадена характеристиката на
Дунавската равнина.
4 – В третата част рубриката „Научих, знам и
мога“ се поставят въпроси, свързани с темата на
обобщението.
С теста в учебната тетрадка завършва обобщението на природни области.
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3

4

БОГАТСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ –
ПРИРОДА И ХОРА
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В този раздел учениците ще научат как се използват природните дадености в стопанската дейност на хората.
Ще могат да посочват и коментират промените
в природната среда, предизвикани от стопанската
дейност на хората.
Ще научат за различните видове природни бедствия и как да реагират при проявата им.
Ще могат да назовават различни видове природни обекти и ще дават примери от отделните
природни области на България.
Ще разбират зависимостта между безотговорното отношение към природните богатства и заплахите за бъдещето на хората.
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ТЕМА 12.
СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
НА ХОРАТА
И ПРИРОДНАТА СРЕДА

2

Вид на урока:
Урок за нов знания
План:
1. Увод
2. Нарушаване на природната среда от селскостопанска дейност
3. Въздействие на различните стопански дейности върху природната среда
4. Как да опазваме природната среда
Опорни знания и умения:
Знанията и уменията на учениците от изученото
в 3. и 4. клас за различните видове стопански
дейности, тяхното въздействие върху природната
среда. Личен опит и наблюдения на учениците за
замърсен въздух и води. Участие в залесителни
мероприятия, почистване на училищния двор или
на други обекти.

3

4
1

1 – Основни понятия:
торове
Уводна част:
Учителят въвежда учениците в проблема за
връзката на стопанската дейност на хората и нарушаването на природната среда. Могат да се дадат примери от страната или селището, в което
живеят. Използва се стенната или природногеографската карта на България в учебника и атласа.
Набляга се на важността на проблемите със замърсяването на природната среда и възможностите за решаването им.
Основни акценти:
2 – В уводната част се припомнят основните
стопански дейности на хората. Подчертава се, че
всяка от тях влияе по един или друг начин върху
природата. Обръща се внимание, че в миналото
въздухът и водите са били по-чисти. Като пример
се посочват и нарушенията на горите от изсичане
или пожари и отрицателното въздействие върху
природата при добива на полезни изкопаеми.
3 – Във втора точка се дава пример как селскостопанската дейност, която има широко разпространение у нас, нарушава природната среда
чрез използването на вещества за борба срещу
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вредителите по растенията или при прекомерно
използване на торове, за да се повиши плодородието на почвите. По този начин вредните вещества проникват във водите и почвите и могат да замърсят селскостопанската продукция, използвана
от човека.
4 – В третата част се дава примери за замърсяване на въздуха и водите от изхвърлените замърсяващи вещества от промишлените предприятия,
от транспортните средства – автомобили, автобуси, кораби, самолети и др. Всички те влошават качеството на природната среда и могат да
предизвикат заболявания на растенията, животните и човека.
5 – В последната част е особено важно да се
подчертае, че хората са длъжни да намерят начини за опазването на природната среда. От тях
зависи възможността за възстановяване и опазване на природата. Дават се конкретни примери
за начините за опазване и пречистване на въздуха и водите, възстановяване на горите чрез зале-

9 – Илюстрациите в урока допълват новите знания за разгледания проблем между стопанската
дейност на хората и въздействието є върху природната среда.
Допълнителна задача:
• За домашна работа учениците да проучат какви начини са известни за опазване на природната среда, като използват допълнителна
литература, информация в интернет, опита на
членовете на семейството и др. Накратко описват новата информация в тетрадките си.

6

9

Бележки

7
5

8

сяване, за отговорното поведение на хората сред
природата. От нас зависи да опазим природата
чиста, защото тя влияе и на нашето здраве. Трябва да опазваме въздуха, водите, почвите, растителността и животинския свят, за да ги запазим и
за бъдещите поколения.
6, 7 – В рубриките „Знам и мога“ (6) и „Мога да
открия“ (7) се поставят въпроси и задачи, свързани с изученото за връзката между стопанската
дейност на хората и природата, за причините за
замърсяването на въздуха, водите, почвите и др.
Поставят се задачи да открият сами кои са стопанските дейности, които замърсяват природната среда в селището, в което живеят. Да открият
и какви са начините за опазване на природната
среда в техния край.
8 – В рубриката „Вече научих“ в края на часа се
обобщава наученото за стопанската дейност на
хората и нейното въздействие върху природната
среда, за промените в нея и начините за опазването є.
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ТЕМА 13.
ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ –
КАК ДА СЕ ОПАЗИМ ОТ ТЯХ

1

2

Вид на урока:
Упражнение
План:
1. Увод
2. Земетресения. Правила за поведение при
земетресение
3. Наводнения. Правила за поведение при наводнение
4. Гръмотевични бури. Правила за поведение
при гръмотевична буря
5. Задача за проучване
Опорни знания и умения:
Знанията и уменията на учениците от изученото
в 3. клас за природните бедствия. Личен опит и
от разказите на близки, преживели природни бедствия. Използване на илюстрациите в учебника
за онагледяване на част от природните бедствия.
Основни понятия:
природни бедствия
земетресение
наводнение
гръмотевична буря
Уводна част:
Под формата на беседа се поставят проблемите, свързани с неблагоприятните природни явления, проявяващи се на различни места и по
различно време през сезоните. Набляга са на
важността учениците да имат знания за тях, както
и да знаят как трябва да се действа при проява
на някое от тях.
Основни акценти:
1 – В увода се обръща внимание на факта, че
природата може да бъде красива, но и опасна.
Изброяват се част от природните бедствия, които
предизвикват материални щети, но могат да вземат и човешки жертви. Подчертава се, че учените
отдавна изучават тези бедствия, за да могат хората за бъдат защитени от тях. Особено важно е
да се знае на кои места в страната се проявяват
и през кой сезон. Така може да се предвидят част
от тях и да се вземат мерки, предпазващи хората.
Специално внимание се обръща на необходимостта да носим в себе си мобилни телефони и при
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проява на природно бедствие да се обадим веднага на тел. 112 и на своите близки. Полученият
сигнал ще бъде предаден незабавно на специализирани отряди, които ще помогнат на бедстващите хора и ще вземат мерки бедствието да бъде
ограничено или преодоляно.
2 – Във втора точка от плана учениците се запознават с едно от природните бедствия, проявяващо се в нашата страна – земетресението. Кратко се описва бедствието и се дават правилата,
които трябва да се спазват при проява. Може да
се зададат въпроси дали учениците са преживели
това бедствия и да споделят личен опит. Същото
се отнася и за следващите разгледани в урока
примери за бедствия.

4
3

5
6

3 – В третата част от плана се обръща внимание
на проявата на друго природно бедствие – наводнението. Обръща се внимание, че обикновено то
се проявява внезапно по крайбрежието на реки,
езера, морета. Могат да предизвикат сериозни нарушения на пътищата, мостове, сгради и др. Често
наводненията вземат и човешки жертви. Затова
е важно да се познават правилата за поведение
при проява на наводнение.
4 – Следващата точка от плана е свързана с
гръмотевичните бури, които се проявяват почти
повсеместно в страната. Проявяват се предимно през лятото. Задава се въпрос как учениците
могат да опишат гръмотевичната буря. Особено
важно е да се знаят правилата при проява на
природното бедствие, защото то може да бъде
както в селището, така и в природата, например
по време на екскурзия.
5 – Учениците се насочват към учебната тетрадка, където могат да научат за още природни
бедствия и начините и правилата за действие при
проявата им. Задачата за проучване е свързана със събирането на информация за природни
бедствия, преживени от техни близки. Събраната
информация се записва в учебната тетрадката. Да
посочат и действия, които трябва да се предприемат при проява на тези бедствия.
6 – Илюстрациите в урока допълват визуалната
представа на учениците за природните бедствия.
Допълнителна задача:
• За домашна работа се поставя задача учениците да проучат природното бедствие лавинa и
да му направят кратко описание как може да се
предпазим от него.
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ТЕМА 14.
ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

2

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Увод
2. Национални паркове
3. Природни паркове
4. Резервати
5. Заключителна част
Опорни знания и умения:
Знанията и уменията на учениците от изученото в 3. клас за защитени природни обекти и на
основата на използване на карта на защитените
природни обекти в атласа за 3. и 4. клас. Припомнят се примери за защитени обекти и от уроците
за природните области в 4. клас, както и уменията
им да търсят информация от различни източници
за защитените обекти в изучените природни области.

3
4

1

5

1 – Основни понятия:
мура
екопътека
Уводна част:
Учителят въвежда учениците в темата за защитени природни обекти, като обръща внимание на
важността на тази дейност на хората. Припомнят
се знания за защитени природни обекти от 3. клас
и от изученото за природата на природните области у нас.
2 – В уводната част се посочва историята на
защитата на природата у нас, като се дават примери с първия български резерват „Силкосия“ в
Странджа и първия народен парк на Балканския
полуостров – „Витоша“. Подчертава се, че към
защитените природни обекти се отнасят стари и
редки гори, красиви скални образувания, красиви
местности, някои растителни и животински видове, отделни стари дървета и други природни забележителности.
Основни акценти:
3 – Във втора точка от плана се дава определение за национален парк и се посочват трите такива у нас: „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“
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(използва се приложението в края на учебника).
4 – В трета точка се изяснява същността на природните паркове, като се посочва какви стопански дейности могат да се извършват в тях. Дават
се примери за природни паркове в различните
природни области на страната (използва се приложението в края на учебника).
5 – В четвърта точка от плана се посочва същността на резерватите като важни защитени природни обекти. В тях се извършват научни изследвания за природата, опазват се редки растителни
и животински видове. Дават се няколко резервата за пример.
6 – В заключителната част се въвежда понятието „екопътека“, като се разкрива възможността
чрез тях хората да могат да опознаят красиви

7
10

11

6

10

8

9

местности в различни части на страната и същевременно да получат от табелите по пътеките
информация за местната природа. Разкрива се
необходимостта от създаването на Червената книга у нас и се дават примери за растителни и животински видове, включени в нея.
7 – В рубриката „Нещо интересно“ е дадена информация за една от красивите защитени местности – „Побитите камъни“.
8, 9 – В рубриките „Знам и мога“ (8) и „Мога да
открия“ (8) се поставят въпроси и задачи, свързани с изученото за видовете защитени природни
обекти у нас. Обръща се внимание кои природни
обекти се отнасят към Световното природно наследство. Учениците сами откриват информация
за най-старите дървета в района на тяхното селище.
10 – В рубриката „Вече научих“ в края на часа
се обобщава наученото за защитените природни
обекти у нас.
11 – Илюстрациите в урока допълват новите
знания за видовете защитени обекти. Обръща се
внимание на приложената карта на с. 37, където
е отразено разположението на националните и
природните паркове, както и някои резервати.
Допълнителна задача:
• За домашна работа учениците да потърсят информация за екопътека в близкия район около
тяхното селище и накратко да опишат какво може
да бъде видяно по време на поход по нея.
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ТЕМА 15.
ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА
В РОДНИЯ КРАЙ
Вид на урока:
Упражнение
План:
1. Увод
2. Знания и умения, които ще приложат учениците за решаване на задачата в урока
3. Предварителна подготовка за изпълнение на
задачата
4. Проучване и описание на избрания защитен
природен обект
5. Спазване на правила на поведение при екскурзия в природата
6. Творческа задача

1
2

3

Опорни знания и умения:
На основата на изученото в 3. клас и 4. клас
се припомнят знанията за природната среда и
значението є за живота и дейността на хората.
Знания за видовете защитени природни обекти и
умения за събиране, обработване и анализиране
на информация за природните забележителности
и начините за опазването им.
Основни понятия:
видове защитени природни обекти:
национални паркове,
природни паркове,
резервати,
природни забележителности,
отделни растителни и животински видове,
стари дървета и др.
Уводна част:
Под формата на беседа се поставят проблемите, свързани със защитата на българската природа. Дават се примери за различните видове
защитени природни обекти. Използва се картата
на защитените природни обекти в учебника (с. 37),
както и картите в атласа за 4. клас.
1 – В увода се обръща внимание на отношението на нашите предци към природата. За да опазим природата, трябва да имаме знания за нея.
Основни акценти:
2 – Във втора точка от урока се посочват знанията, които учениците ще приложат – за природната среда и нейната роля в живота и стопанската
дейност на хората, а също знанията за начините
на опазване на природата. Използват се уменията
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на учениците да събират, обработват, анализират
и представят информация. Поставя се задачата за
изпълнение.
3 – В трета точка от плана учениците се запознават с предварителната подготовка за изпълнение на поставената задача.
4 – В четвъртата част от плана се дава последователността за проучване и описание на избрания
природен обект. Набляга се на възможността да
се събере достатъчно разнообразна информация,
която да се обработи и анализира. Необходимо е
да се посочи начинът на посещение на избрания
обект, да се избере маршрут, като използват за
целта карта. Като краен етап се подготвя информационно табло за избрания защитен обект.
5 – В тази част се обръща специално внимание

4

5

на правилата за поведение по време на екскурзия в природата.
6 – Поставя се творческа задача на учениците
да направят презентация за посетения защитен
обект, като изкажат своето мнение за необходимостта от опазване на природата в него.
7 – Илюстрациите в урока дават визуална представа за различни обекти, които могат да се посетят, фотографират, анализират и опишат за изпълнение на поставената задача.
Допълнителна задача:
• За домашна работа се поставя задача да изберат определен защитен природен обект от някоя
от изучените природни области, да намерят информация за него, която да обработят и анализират, и да направят кратко описание в учебната
тетрадка или да изготвят презентация за него.

7

6
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ТЕМА 16.
БОГАТСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ –
ПРИРОДА И ХОРА

2

Вид на урока:
Обобщение
План:
1. Увод
2. Стопанската дейност на хората и природната
среда
3. Природни бедствия
4. Защита на природата
5. Научих, знам и мога
6. Тест от учебната тетрадка
Опорни знания и умения:
Знанията на учениците за природните дадености
на страната и връзката им с видовете стопанските
дейности на хората. Умението им да характеризират стопанските дейности и да дават примери за
нарушение на природната среда под влияние на
стопанската дейност на хората. Знанията за природните бедствия и начините за поведение при
проявата им. Знанията за защитените природни
обекти и умението им да ги характеризират.
Основни понятия:
стопанска дейност
природни бедствия
защита на природата
Уводна част:
В обобщителната тема учителят акцентира върху
връзката между природните даденост и развитието на стопанските дейности в страната. Използват
се картите в учебника и атласа. Под формата на
беседа се припомнят основни природни бедствия
и начините за поведение при проявлението им.
Използват се знанията на учениците за защитените природни обекти, като се посочват различни
източници на информация, откъдето да могат да
извличат информация, да я обработват, анализи-
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2

3
1

3

11

4
1

4
5
5

рат и представят – илюстрации в учебника, картите в атласа, книги в библиотеките, информация
в интернет.
1 – В уводната част във вид на беседа се търси
връзката природа – човек и последствията от използването на природните дадености.
Основни акценти:
2 – Във втората част от плана се обосновава
връзката между природните дадености и видовете
стопански дейности и нарушенията, които те нанасят на природата, като се посочват конкретни
примери.
3 – В третата част от плана се разглеждат
природните бедствия като част от природата в
страната, тяхната проява на определени места и
времето, когато се проявяват. Набляга се на поведението на хората при проявата им.
4 – В четвърта точка се обръща внимание на
видовете природни защитени обекти, значението
им за опазването на редки растителни и животински видове. Необходимостта от опазване на природата е обоснована и от желанието ни тя да се
запази в естествен вид за следващите поколения.
5 – В „Научих, знам и мога“ се поставят основните въпроси, свързани с урока за обобщение,
като се набляга на връзката между безотговорното отношение към природата от страна на човека
и заплахите за бъдещето на хората.
Обобщителният урок завършва с теста в учебната тетрадка.

БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД
ОСВОБОЖДЕНИЕТО (ДО КРАЯ НА 19. в.)
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В този раздел учениците ще знаят как е възстановена българската държавност след Освобождението (1878 г.) и кои договори определят появата на Княжество България върху европейската
карта. Те ще знаят какво е значението на Търновската конституция за развитието на третата
българска държава и същността на демократичното управление. Ще изградят ясна представа за
правата и задълженията на българските граждани
според основния закон. Учениците ще разберат
значението на Съединението (1885 г.) като първа
успешна стъпка към обединение на българския народ. Те ще знаят кои са българските държавници,
които имат най-голям принос за изграждането на
модерната българска държавност.
В края на раздела ученици ще могат да разказват най-важните събития от българското минало
след 1878 г. – възстановяването на българската
държава, приемането на Търновската конституция,
Съединението и модернизацията на Княжество
България.
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ТЕМА 17.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ДЪРЖАВА

2

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Границите на българската държава според
Берлинския договор:
а) Княжество България и Източна Румелия;
б) Македония и Тракия под властта на султана;
2. Възстановяване на българската държава:
а) Учредително народно събрание и приемане
на Търновската конституция;
б) избор на княз Александър Първи
Опорни знания и умения:
Представите на учениците за развитието на
Освободителната война и Санстефанския мирен
договор, актуализация на представите им за териториите, населени с българи – Мизия, Тракия и
Македония.

3

1

1 – Основни понятия:
конституция
Методически указания за реализиране
на темата:
В началото на урока на учениците се задават
въпроси за освободителните борби на българите
през Възраждането, за борците за свобода и Априлското въстание, за решаващите боеве в рускотурската война 1877 – 1878 г., за участието на българските опълченци и подкрепата на българското
общество за руската армия, за Санстефанския
договор и значението на извоюваната свобода.
Уводна част:
С уводната беседа се изгражда представата на
учениците, че българското общество се нуждае
от възстановяване на своята държавност, за да
си осигури нормално развитие и условия за напредък. Тази държава трябва да отговоря на българските традиции и потребности, на идеите на
възрожденските българи, на борците за народна
свобода.
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Основни акценти:
2 – Първият важен акцент в урока е изясняването на промените, наложени от Берлинския договор. Чрез използването на историческата карта в
учебника учениците разбират за разделението на
българските територии на свободното Княжество
България, областта Източна Румелия и върнатите
на султана земи в Македония и части от Тракия.
Учителят трябва да изясни, че обединението на
българите в границите на Санстефанска България
се очертава като най-важна цел в десетилетията
след Освобождението.
3 – Вторият акцент в урока е свързан с първите
стъпки за възстановяването на българската държавност. На учениците се напомня, че българското общество е добре организирано през епохата
на Възраждането и това улеснява изграждането
на възстановената българска държава Подчерта-

ва се важната роля на Учредителното народно
събрание за приемането на основния закон на
Княжество България Търновската конституция. Усвояването на понятието „конституция“ е от особено значение за политическата и гражданската
грамотност на подрастващите. Този акцент на урока е богато илюстриран с изображения от епохата
и рубриката „Следи от миналото“. Учениците трябва да коментират думите на екзарх Антим Първи.
4 – Обобщаване на представите за разделението на българските земи и първите стъпки на новата българска държавност.
5 – Задачите обобщават знанията на учениците
за промените на границите, наложени от Берлинския договор, за различната съдба на българите в Княжеството, Източна Румелия, Македония
и Тракия, за Учредителното народно събрание и
приемането на Търновската конституция.

5
4
6

6 – Задачи за самостоятелно проучване на броя
на депутатите в Учредителното народно събрание
и за произхода на първия български княз след
Освобождението.
Допълнителна задача:
• Описание на княз Александър Първи по портрета в учебника – възраст, облекло, символи на
властта.
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ТЕМА 18.
ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

2

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Органи за управление:
а) какво е демократично управление;
б) княз, Народно събрание, Министерски съвет
2. Права и задължения на българските граждани
Опорни знания и умения:
Представата на учениците за идеите на борците
за свобода от епохата на Българското възраждане
1 – Основни понятия:
демократично управление
Народно събрание
Министерски съвет
политическа партия

1

3

4

Методически указания за реализиране
на темата:
На учениците се задават въпроси за въжделенията на възрожденските българи и представите
им каква трябва да бъде българската държава
след Освобождението, какви права и задължения
трябва да имат свободните български граждани.
Уводна част:
С уводната беседа се разширяват представите
на учениците, че българското общество иска да
устрои свободното Княжество България според
най-напредничавите идеи на Новото време. Важно е да се подчертае, че Търновската конституция
отразява порива на българите към пълната свобода.
Началният текст има за цел да изтъкне връзката
между идеите за бъдещата българска държавност
от възрожденската епоха и първите стъпки по изграждането є в начеващото следосвобожденско
време. Тази връзка е представата за демократичното управление, в което българските граждани
избират своите органи за управление.
Основни акценти:
2 – Основен акцент в урока е представянето
на органите за управление на Княжество България – княжеската институция, Народно събрание,
Министерски съвет. Учениците се запознават в
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най-синтезиран вид с техните функции. Важно е
да се формира представата, че в демократичното
управление властта се разпределя според избора на българските граждани в различни органи, а
не се съсредоточава в ръцете на владетеля както
през средновековната епоха и времето на османското владичество.
3 – Важно е учениците да се запознаят чрез изображенията с атмосферата в Учредителното народно събрание и с водещите политически дейци
– Петко Каравелов, Драган Цанков, Константин
Стоилов и др.
4 – Вторият важен акцент в урока е посветен
на правата на българските граждани според Търновската конституция – равенство пред закона,
свобода на словото, вярата, на събранията и
сдружаването, на задължително и безплатно образование за българските деца, на създаването

на политически партии. Тук е мястото да се изясни ролята на политическите партии и да се подчертае, че без тяхното многообразие и противоборство за властта е невъзможно демократичното
управление. От особена важност е да се подчертае, че основният закон защитава собствеността на гражданите. Учениците трябва да разберат,
че освен много права Търновската конституция
налага и определени задължения на българските граждани. Разясняването им е важна част от
формирането на начална гражданска култура, на
граждански знания, които са им необходими като
граждани на Република България.

6

Обобщават се знанията за дейността на Учредителното народно събрание и за демократичната
същност на Търновската конституция.

5 6

5
6

5 – Затвърждава се значението на основни
понятия (демократично управление, Народно събрание, Министерски съвет, политическа партия),
умението да се работи с изображение и да се
откриват най-важните елементи в него.
6 – Поставените задачи са насочени към развиване на умението да се разказва за най-важните
органи за управление на държавата.
Допълнителна задача:
• Проучете и изработете табло с изображения на
най-известните политически дейци, които участват
в Учредителното народно събрание.
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ТЕМА 19.
СЪЕДИНЕНИЕТО НА ИЗТОЧНА
РУМЕЛИЯ И КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ
(1885 г.)

1

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Другата България:
а) изграждане на българско управление в Източна Румелия;
б) необходимостта от Съединение
2. Провъзгласяване на Съединението:
а) създаване на комитет за съединение;
б) 6 септември 1885 г. – денят на Съединението;
в) значение на Съединението
Опорни знания и умения:
Представата на учениците за разделянето на
българските земи от Берлинския договор и различната съдба на българите в Княжество България, Източна Румелия, Македония и Тракия. Те
трябва да посочат, че след Освобождението пред
българския народ стои една главна задача – обединението на българите в границите, очертани от
Санстефанския договор.

2

Методически указания за реализиране
на темата:
На учениците се задават въпроси, свързани с
промените на границите според Берлинския договор и разделението на българския народ.
Уводна част:
Уводните думи са насочени към припомняне на
борбите на българския народ за освобождение и
желанието му да се развива в държава, включваща всички български земи на Балканския полуостров. Учителят трябва да изтъкне пред учениците,
че след Освобождението българските политически водачи разбирали, че продължителното разделение на българските земи е опасно, и затова те
положили много усилия за обединение на българския народ.
Уводна част:
1 – Първият акцент в урока е върху съдбата
на Източна Румелия след Берлинския договор.
Учениците разбират, че в южнобългарските земи
съжителстват различни общности, но сред тях
най-многобройна е българската. Напомня се, че
именно на юг от Стара планина през 1876 г. протича с най-голяма сила Априлското въстание и на-
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селението дава най-много жертви за свободата.
Затова и българите в Източна Румелия действат
решително, за да поемат управлението и да покажат, че тя е българска област. Изтъква се, че
и двамата управители на Източна Румелия са от
български произход, патриотите от двете страни
на Балкана изчакват благоприятния момент, за да
търсят съединение с Княжество България.
2 – Вторият акцент в урока е свързан с подготовката, осъществяването и защитата на Съединението. Разказът на учителя в тази част започва
с представяне на личността на Захарий Стоянов,
помощник на апостолите от Априлското въстание
и летописец на саможертвата на българите за
свободата. Той организира комитета на българите в Източна Румелия за осъществяване на Съединението. Необходимо е да се подчертае, че
обединителното дело се нуждае от съгласието на
княз Александър Първи, тъй като той е признатият

от европейските страни български владетел. Само
под неговия скиптър делото на Съединението имало шанс да бъде защитено.
3 – Рубриката „Нещо повече“ включва кратък
текст за Сръбско-българската война, за да разберат учениците важността на това събитие за
героичната защита на делото на Съединението.
Подчертава се, че през 1885 г. българският народ
осъществява първата успешна стъпка към обединението си. Учениците разбират значението на
това събитие в българското минало.

3

4 – Затвърждават се представите за усилията
на българите от двете страни на Стара планина за
обединение в единна и силна държава.

5

4

5 – Въпросите спомагат за усвояване на основните знания от темата, умението да се описват
важни събития в българското минало, да разбират
ролята на бележити политически фигури – Захарий Стоянов, княз Александър Първи, Петко Каравелов, Стефан Стамболов, Данаил Николаев,
Райчо Николов и др.
Допълнителни задачи:
• Потърсете изображения (картини, илюстрации,
фотоси), които отразяват осъществяването на Съединението. Съставете кратък устен разказ.
• Разгледайте картата, която отразява Сръбско-българската война от 1885 г., и отговорете на
въпросите:
А) Към кои градове настъпва сръбската армия?
Б) До кой град стигат българските войски в
края на войната?
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ТЕМА 20.
КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ

Вид на урока:
Урок за затвърдяване на новите знания
План:
1. Петко Каравелов:
а) жизнен път;
б) най-важни дела;
в) наследство
2. Стефан Стамболов:
а) жизнен път;
б) най-важни дела;
в) наследство
3. Константин Стоилов:
а) жизнен път;
б) най-важни дела;
в) наследство
Опорни знания и умения:
Представата на учениците за възстановяването на българската държава след Освобождението
(Учредителното народно събрание, Търновската
конституция, права и задължения на българските
граждани) и за успешната първа стъпка към обединение на българския народ през 1885 г. Те трябва
да знаят, че успехите в следосвобожденското развитие на Княжество България се дължат на група
български държавници, които полагат усилия за
напредък на българската държава в стопанския
живот, строителството на железници и пътища,
фабрики, на училища, на културни учреждения и
др. Актуализират се и се обогатяват знанията за
българското общество и държава в първите две
десетилетия след Освобождението.
Основни понятия:
конституция
демократично управление
Народно събрание
Министерски съвет
политическа партия
Методически указания за реализиране
на темата:
Учениците получават възможност да затвърдят
представите си за най-значимите български държавници след Освобождението, за техния жизнен
път, най-важни дела и политическо наследство. Те
ще могат да разказват за избран от тях български държавник, следвайки три основни стъпки за
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3

1
2

представяне на бележита личност от миналото на
България.
Уводна част:
С нея учениците се насочват към същността на
урока за затвърдяване на знанията и дейностите, които ще изпълняват през часа. Учителят дава
възможност на учениците да направят своя избор. При необходимост той може да се намеси и
да разпредели равномерно учениците, които ще
се занимават с текстовете за тримата български
държавници.
1 – Преди последователното изпълнение на
стъпките за описание на ярка личност от българското минало учителят разяснява на учениците, че
всеки от тях има право на избор. Той ще оформи
своето описание по зададения модел.

Основни акценти:
2 – Учениците изпълняват последователно стъпките в урока за затвърждаване на знанията, като
използват и знанията си от уроците за възстановяване на българската държава, за работата
на Учредителното народно събрание и основните
положения от Търновската конституция за управленските органи и правата и задълженията на
българските граждани. В тяхна помощ са и изображенията в урока, които могат да допълнят описанието им, да направят техния разказ по-богат и
вълнуващ.
Учениците затвърдяват основните понятия,
свързани с развитието на България през първите
две десетилетия след Освобождението.
3 – Допълнителната информация и разглеждането на изображенията в урока дават възможност на учениците да разберат значимите дела на
следосвобожденските ни държавници и основанието те да бъдат наречени строители на третата
българска държава.
Допълнителна задача:
• Потърсете информация за най-близките последователи на Петко Каравелов, Стефан Стамболов
и Константин Стоилов – Александър Малинов, Димитър Петков, Иван Гешов. Разкажете накратко
как те продължили делата на своите предшественици.
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ТЕМА 21.
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
ДО КРАЯ НА 19. в.
Вид на урока:
Обобщителен
План:
1. Възстановяване на държавността:
а) границите на Княжество България;
б) Учредителното народно събрание и приемане на Търновската конституция;
в) права и задължения на българските граждани според основния закон
2. Съединението – първа стъпка към обединението на българския народ:
а) Източна Румелия – другата България;
б) осъществяване и защита на Съединението;
3. Строителите на следосвобожденска България
Опорни знания и умения:
Знанията на учениците за най-важните събития
в българското минало, които са изучавани в уроците от този раздел. Уменията да съставят устни
и писмени описания, да разказват за значими събития и личности, да чертаят линия на времето,
да подреждат събития от миналото с помощта на
линия на времето, да извличат информация от материални източници и илюстративен материал, да
работят с карта.
Основни понятия:
конституция
демократично управление
Народно събрание
Министерски съвет
политическа партия
Методически указания за реализиране
на темата:
Учителят ще насочи вниманието към темата и
ще обясни на учениците, че те ще обобщят последователно знанията си за най-важните събития
в живота на българското общество от 1878 г. до
края на 19. в. Ще се акцентира върху овладяването на основните понятия, както и върху изграждането на новата българска държавност. Важно
място заемат усилията за обединение на българския народ, осъществяването и защитата на Съединението. Обръща се внимание и на онези политически водачи, които имат най-големи заслуги
за напредъка на Княжество България през двете
десетилетия след Освобождението.
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Уводна част:
Уводните думи в началото на обобщителния
урок насочват учениците към развитието на българското общество след Освобождението.
Основни акценти:
1 – Първият тематичен акцент в обобщението
е върху възстановяването на българската държава, нейните граници, работата на Учредителното
народно събрание и приемането на Търновската
конституция. Припомня се, че основният закон съответства с въжделенията на българския народ да
живее в свободна държава, в която ще има равенство на гражданите пред закона независимо
от техния произход и вяра. Най-голямо внимание
се обръща на правата и задълженията на българските граждани и се подчертава, че Търновската
конституция утвърждава демократичното управле-

ние в Княжество България.
2 – Вторият тематичен акцент е върху първата
стъпка към националното обединение – Съединението на Източна Румелия с Княжество България.
Учениците ще разказват за българския характер на
областта на юг от Балкана, за усилията на Захарий
Стоянов и другите комитетски дейци за осъществяване на обединителното дело, за готовността на
княз Александър Първи да оглави и защити пред
европейските държави народното дело.
3 – Третият акцент в обобщението е върху утвърждаването на образите на българските държавници, които имат най-големи заслуги за полагане
на здравите основи на третата българска държавност. Припомнят се не само техните имена, но
и най-важните им дела. Може да се потърсят и
различията между тях по отношение на заветите,
които са оставили на своите последователи.
Обобщават се важни факти от уроците в раздела „Българската държава след Освобождението
до края на 19. в.“. Извеждат се основните знания и умения, най-важните понятия, изграждат се
най-важните образи от следосвобожденското миналото на българската държава и общество.
4 – Въпросите в „Научих, знам и мога“ заедно с теста в учебната тетрадка дават възможност
на учениците да направят самооценка на своите
знания. Те могат и да осмислят дали са положили
достатъчно усилия в учебния процес и да направят промени в бъдещата си работа в класната
стая и у дома.
Допълнителна задача:
• Потърсете информация за стопанския напредък
на България в края на 19. в. – строителство на
железопътни линии, фабрики, училища и др.
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БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО
ОБЩЕСТВО ПРЕЗ 20. в.
В този раздел учениците ще знаят какви промени настъпват в българското общество през 20.
в. Те ще разберат важното значението на Независимостта (1908 г.) и превръщането на България
в независимо царство като историческо постижение на българския народ. Учениците ще знаят за
героичната борба на българите във войните за
национално обединение в началото на 20. в. Те ще
разбират ролята на инициативните и отговорни
личности, които допринасят за модернизацията
на страната ни в резултат на въвеждането на технологичните нововъведения. Учениците ще посочват какви промени настъпват в живота на българското общество след налагането на управлението
на Комунистическата партия и превръщането на
държавата в република.
В края на раздела учениците ще могат да разказват за най-важните събития от българското
минало през 20. в. – превръщането на България
в независима държава, войните за национално
обединение, модернизацията и промените във
всекидневния живот на българското общество.
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ТЕМА 22.
НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ
ПО ПЪТЯ КЪМ
НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ

1

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Обявяване на Независимостта
2. Войни за обединение на българския народ:
а) съдбата на българите в Македония и Тракия;
б) Първа Балканска война;
в) Втора Балканска война;
г) участие на България в Първата световна война

3

Опорни знания и умения:
Представите на учениците за съдбата на българите под властта на султана в Македония и Тракия и стремежите на българското общество за
обединение след 1878 г.
Методически указания за реализиране
на темата:
В началото на урока на учениците се задават
въпроси за разделението на българската общност
в резултат на налагането на Берлинския договор
и усилията за обединение на основните български
територии. Учителят проверява знанията на своите ученици за Съединението на Източна Румелия
с Княжество България. Той трябва да изясни, че
следващата важна стъпка за осъществяване на
обединението на българския народ е приобщаването на сънародниците в Македония и Тракия към
българската държава. Преди това България трябва да премахне задълженията си по Берлинския
договор и да стане независима държава.
Уводна част:
С уводната беседа на учениците се изгражда
представата, че българското общество и държава
след 1878 г. последователно работят за осъществяването на най-важната си цел – обединението
на българите в единна и силна държава. България
трябва да се изправи срещу Османската империя,
за да защити сънародниците в Македония и Тракия и да търси подкрепа от съседните балкански
страни за обединителното дело.
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Основни акценти:
1 – Първият тематичен акцент е поставен върху
нуждата от премахване на задълженията и ограниченията върху България от Берлинския договор.
2 – Рубриката „Нещо повече“ ще информира
учениците за най-важните несправедливости, които договорът налага на Княжеството.
Разказът на учителя продължава със знаменателното събитие на 22 септември 1908 г., когато под историческия хълм Царевец във Велико
Търново България обявява независимост и става
царство. Необходимо е да се подчертае, че мястото на обявяване на независимостта символизира
възкръсването на Царство България там, където
то е унищожено в края на 14. в. от османските
турци. Важно е да се посочи, че само като неза-

развоя и резултатите от войните за национално
обединение. Необходимо е да се посочи, че за
разлика от съседните държави България воюва за
територии, населени предимно с българско население.
4 – Изображенията в учебника и линията на времето ще помогнат на обучаваните да усвоят хронологията на войните и представата за тях като
голямо народно усилие за постигане на обединението на българите в единна и силна държава.

2

5

4

висима държава България може да започне война
с Османската империя за освобождаване на българите в Македония и Тракия.
3 – Вторият тематичен акцент е върху войните
за национално обединение на българския народ
в периода 1912 – 1918 г. В тази част първо се посочва, че въстанието на българите в Македония и
Тракия през 1903 г. ясно показва, че само с техните сили постигането на свободата е невъзможно.
Затова се налага намесата на българската държава и нейната армия. Подчертава се, че и другите
балкански страни се стремят да освободят територии със сръбско и гръцко население, намиращо
се под властта на султана. Това се превръща в
основа за съюз срещу Османската империя.
Разказът на учителя запознава учениците с

5 – Затвърждават се знанията за обявяването
на Независимостта и значението на този акт за
развитието на българската държава и общество,
за усилията на българите в Македония и Тракия
да се сдобият със свобода, за героичните години
на войните за национално обединение. Учениците
ще търсят информация и ще разкажат за делата
на генерал Владимир Вазов, герой от войните за
национално обединение.
Допълнителна задача:
• Учениците да потърсят информация и да разкажат за загиналите офицери и войници от тяхното
родно място във войните за национално обединение и да проучат дали има паметник, посветен на
тяхната саможертва за родината.
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ТЕМА 23.
ГЕРОИЧНИТЕ ГОДИНИ (1912 – 1918)

Вид на урока:
За затвърдяване на новите знания
План:
1. Победите в Първата Балканска война:
а) развой;
б) най-важни победи;
2. България във Втората Балканска война:
а) противоречията с доскорошните съюзници;
б) поражение и териториални загуби
3. България в Първата световна война:
а съюзник на Централните сили;
б) победите на българската армия;
в) край на надеждите за национално обединение
Опорни знания и умения:
Представата на учениците за усилията на българския народ за национално обединение след
1878 г., за участието на България в двете Балкански войни и Първата световна война. Учениците
разчитат на уменията си да описват и разказват
за значими събития в родното минало, за героичните подвизи на българската войска.

1

2

Методически указания за реализиране
на темата:
Учениците получават възможност да затвърдят
и разширят знанията си за войните за национално обединение. С това упражнение учениците ще
усвоят алгоритъм за представяне на важно събитие в миналото – време на събитието, място на
събитието, участници в събитието, резултат от събитието. Те ще могат да изразят и своето мнение
за събитието в миналото, за неговите положителни и отрицателни страни.

да проследят развоя на военните действия и да
получат яснота за териториалните промени, свързани с приобщаване или загуба на територии.

Уводна част:
1 – С нея учениците се насочват към същността
на дейностите в рамките на учебния час. Учителят
насочва вниманието на децата към указанията,
за да разберат алгоритъма на разказа за даденото събитие. Според уменията и възможностите
на учениците преподавателят ще прецени дали да
им даде за изпълнение разказ за една или повече личности и събития от войните за национално
обединение. Той трябва да подчертае пред тях, че
в своята дейност децата ще се опират равностойно на текста за съответната война, както и на
изображенията за даденото събитие и картосхемите. Последните дават възможност на учениците

Основни акценти:
2 – Изображенията в урока за затвърдяване на
знанията ще допълнят текста, а символите и персонажите ще създадат трайна представа за всяка
от войните за обединение на българския народ.
Въздействащите изображения ще бъдат близки
на децата, които все още имат образно мислене
и тепърва ще развиват способностите си за абстрактно възприемане.
По своя преценка учителят може да допълни
разказа на учениците за всяка от войните за национално обединение с интересни факти. Препоръчително е да се обърне внимание на участието
на войниците от района или селището, в което жи-
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2

3

веят учениците. Например за Плевенско, Ловешко и Троянско може да се посочи, че в Първата
световна война войниците от посочените райони
участват с Девета Плевенска Дивизия, прославила се в поредицата от сражения при Дойран в
периода 1916 – 1918 г. Друг пример е с Първа
Софийска дивизия, наречена Желязната дивизия.
Тя участва в освобождаването на Тутракан през
1916 г., а за загиналите войници е издигнат мемориал в София, чието изображение учениците
могат да видят в учебника. Предстои неговото
възстановяване в градинката пред Националния
дворец на културата. Представата за героичните
години може да се обогати и нагледно с изображения от детски енциклопедии, посветени на българското минало.
Урокът за затвърждаването на новите знания
изгражда умението на учениците да свързват значими събития с усилията за обединение на българското общество – участието на България в Балканските войни и Първата световна война. Пред
учениците е необходимо да се изтъкне, че въпреки невъзможността да се постигне националната
цел всеки българин може да се гордее с успехите
на българската войска. Новите поколения българи
дължат почит към прадедите си, които дават живота си за народното обединение.
3 – Учениците получават възможност да търсят
информация и да опишат избрана от тях война за
национално обединение, като следват алгоритъма
за представяне на историческо събитие.
Допълнителна задача:
• Потърсете информация в интернет и направете
списък за славните победи на българските войски
във войните за обединение на българския народ.
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ТЕМА 24.
ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО
ОБЩЕСТВО ПРЕЗ 20Л ВЕК

1

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Обществени промени през първата половина
на 20. в.:
а) изобретения, новости и промени във всекидневието;
б) новите забавления
2. Промените от 1944 до 1989 г.:
а) управление на Комунистическата партия;
б) превръщане на България в народна република;
в) промените във всекидневието

2

Опорни знания и умения:
Представите на учениците за промените във
всекидневието на българското общество през
Възраждането и в първите две десетилетия след
Освобождението – жилища, населени места, облекло, трудова дейност, забавления и др.
Методически указания за реализиране
на темата:
В началото на урока на учениците се задават
въпроси, свързани с всекидневието на българското общество и неговото модернизиране под европейско влияние. Въпросите трябва да засегнат
промените в трудовата дейност, жилищата, благоустрояването на населените места, проникването
на европейската мода в облеклото, промяната в
забавленията и излизането им от традицията.
Уводна част:
С нея трябва да се обясни на учениците, че след
Освобождението българското общество с бързи
темпове се променя под европейско влияние. Успоредно с изграждането на държавата и усилията за обединение на българския народ протичат
бързи промени във всекидневието на обществото. Това се дължи на промените в комуникациите,
придвижването и забавленията на хората – влаковете, железопътните линии, електричеството, телефоните, киното, радиото и др. Учениците трябва
да разберат, че новостите от Европа проникват
сред българското общество и то се европеизира
и модернизира в началото на 20. в.
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Основни акценти:
1 – Първият акцент в темата се поставя върху
промените във всекидневието през първата половина на 20. в. Тогава разрастването на градовете
е съпроводено с навлизането на изобретения и
новости, които променят бързо всекидневието на
градското население – електрическо осветление,
трамваи, автомобили, нови битови уреди, забавления, свързани с киното и музиката, и др.
2 – Вторият акцент се поставя върху промените
в българското общество след 1944 г., свързана с
идването на Комунистическата партия на власт.
Според равнището на своите ученици учителят
може да разкаже на достъпен език с какви методи, идеи и намерения идват на власт комунистите.
Това трябва да направи без внушения в положителен или отрицателен аспект. Учениците трябва да
разберат, че се променя държавното устройство
и през 1946 г. страната от царство се превръща
в народна република. Тук може да се посочи, че
още през 30-те г. на 20. в. демократичното управ-

8

6

4

5

3

ление на страната е в криза. Подобно на много
други страни в Европа властта се съсредоточава
в ръцете на един човек или една партия. В България първоначално властта е в ръцете на цар
Борис Трети, а след 1944 г. се поема от Комунистическата партия. Тя управлява в продължение на
45 г. Българските граждани губят много от правата
си, а мнозина и своята собственост. Периодът от
1944 до 1989 г. е свързан и с големи промени –
нарастване на градското население, строителство
на заводи, обществени сгради, пътища и жилища. Новите технологии навлизат в бита на хората
чрез транспорта, телевизията, различните битови
уреди и др. Положителните промени във всекидневието приближават българското общество до
европейските страни.
3 – Затвърждават се представите и знанията за
промените и европеизацията на България през 20.
в., за значимостта на превръщането на страната
от царство в република и особеностите на период
от 45 г. управление на Комунистическата партия.
4 – Въпросите спомагат за усвояване на основни знания от темата за промените в българското
общество през 20. в.
5 – Учениците ще търсят информация и за написване на разказ от пет изречения за превръщането на България от царство в република или
ще подготвят презентация за промените във всекидневието на българите през втората половина
на 20. в.
Допълнителна задача:
• Учениците да аранжират табло с изображения на битови уреди от втората половина на
20. в. Може да търсят изображения в интернет и да се консултират със своите баби и
дядовци.
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ТЕМА 25.
СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЕВРЕИ

1
Вид на урока:
За затвърдяване на новите знания
План:
1. Съдбата на евреите в годините на Втората
световна война (1939 – 1945)
2. Ограничения върху гражданските права на
българските евреи
3. Защитата на евреите от Българската църква
4. Протест на българските народни представители
Опорни знания и умения:
Представата на учениците за правата на българските граждани, дадени им от Търновската конституция, без оглед на техния народностен произход и религиозно изповедание. Представата, че
българските граждани са равнопоставени при демократичното управление в българската държава.
Основни понятия:
граждански права
Методически указания за реализиране
на темата:
Учениците получават възможност да приложат
знанията си за българското общество през 20. в.,
да развият уменията си да описват и да разказват
за събития в миналото, да работят с опорен текст,
откъси от документи и изображения, свързани със
спасяването на българските евреи.
Уводна част:
Учителят обяснява на учениците темата, с която
ще се занимават в рамките на учебния час, за да
отговорят успешно на въпросите в трите части на
урока. Всеки от учениците ще работи с документалните текстове за съдбата на българските евреи
и усилията на българското общество за спасяването им от изтребление далеч от родината. Така
ще добие представа за положението, в което се
намират евреите по време на Втората световна
война, и за ролята на Църквата, депутатите и на
българското общество за тяхното спасяване.
Според възможностите и уменията на учениците преподавателят им ще прецени дали всички да
работят с трите документални текста, съпътства-

74

щите ги изображения и въпроси. Учителят може
да ги раздели на три групи при изпълнение на задачите и отговорите от упражнението за затвърдяване на новите знания. Преподавателят трябва
да подчертае пред учениците, че в своята работа
ще използват равностойно опорния текст, историческия източник и изображенията.
Основни акценти:
1 – На учениците се дава време да прочетат
внимателно опорния текст, да се запознаят с откъсите от документите и да разгледат изображенията.
Учителят може да допълни отговорите на учениците за трудната ситуация, в която е поставена
България по време на Втората световна война във
връзка със съдбата на евреите. Законът, ограничаващ правата на евреите, е приет под силния на-

тиск на Германия и в противоречие с Търновската
конституция. Поставянето на български граждани
в неравностойно положение е отстъпление от традициите на българския народ за толерантно отношение към другите общности.
2 – Работата с документалния откъс за отношението на българското духовенство към българските евреи дава възможност на учителя да подчертае важната роля на Българската църква в живота
на обществото. Той акцентира на нейната морална
сила, с която трябва да се съобразят управляващите. Протестът на група народни представители
срещу изселването на евреите допълва представата за готовността на българското общество да
не допусне гибелта на свои съграждани.
Урокът за затвърждаването на новите знания
изгражда умението на учениците да работят с
опорен текст, да работят с документални откъси и
изображения, които формират представа за едно
от големите достижения на българското общество
през 20. в. – спасяването на българските евреи от
гибел през годините на Втората световна война.

2

Допълнителна задача:
• Потърсете текстове и изображения в интернет
за усилията на българското общество за спасяването на българските евреи. Разкажете накратко в
клас за прочетеното и видяното.
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ТЕМА 26.
БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО
ОБЩЕСТВО ПРЕЗ 20. в.

1
Вид на урока:
Обобщителен урок
План:
1. Независимостта
2. Войните за обединение на българския народ:
а) победите в Първата Балканска война;
б) край на надеждите за обединение
3. Обществени промени през 20. в.:
а) промените през първата половина на 20. в.;
б) промените в периода 1944 – 1989 г.
Опорни знания и умения:
Знанията на учениците за развитието и промените в българското общество и държава през
20. в. – освободителните борби на българите в Македония и Тракия в началото на 20. в., обстоятелствата, довели до обявяване на Независимостта,
героизма на българските войски във войните за
национално обединение, промените във всекидневието на българите под европейско влияние,
спасяването на българските евреи по време на
Втората световна война, промените в обществото
и държавата при 45-годишното управление на Комунистическата партия.

2

3

4

Основни понятия:
граждански права
Методически указания за реализиране
на темата:
Учителят ще насочи вниманието си към обобщителната тема за българското общество през
20. в. и ще изведе основните акценти – усилия
за обединение на българския народ, промени в
държавното устройство, обществени промени,
всекидневие и др.
Уводна част:
Уводните думи в началото на обобщителния
урок насочват учениците към развитието на българското общество и държава през 20. в. и се
акцентира върху дълбоките промени в рамките на
това столетие.
Основни акценти:
1 – Първият акцент в обобщението е върху стремежите на българската държава в началото на
20. в. да премахне ограниченията на Берлинския
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договор и да заеме своето достойно място сред
независимите европейски държави. Подчертава
се, че актът на Независимостта е един от крупните успехи на българския народ в Новото време.
Учениците ще опишат основните достижения на
българското общество по пътя към националното
обединение.
2 – Следващият акцент се поставя върху войните за национално обединение в периода 1912
– 1918 г. Учениците припомнят основните факти
за героизма на българските войници и посочват
защо българският народ не успява да постигне
целта да се обедини в единна и силна държава.
3 – Третият акцент е върху промените във всекидневието на българите през 20. в. и ролята на
инициативните и отговорни личности за успешно
развитие на обществото. Припомня се, че спасяването на българските евреи по време на Втората

световна война е пример за солидарност в българското общество. Посочват се технологичните
нововъведения, които променят живота на хората
– средства за комуникация, битова техника, развлечения.
Обобщават се важни моменти от уроците в раздела „Българското общество през 20. в.“. Извеждат се основните знания и умения, най-важните
понятия, изграждат се най-важните образи на
владетели и политически водачи от недалечното
минало на българския народ.
4 – Въпросите в „Научих, знам и мога“ заедно с теста в учебната тетрадка дават възможност
на учениците да направят самооценка на своите
знания. Те могат и да осмислят дали са положили
достатъчно усилия в учебния процес и да направят промени в бъдещата си работа в класната
стая и у дома.
Допълнителна задача:
• Учениците да съберат информация от интернет
и да направят таблица с две колони, едната за
първата половина на 20. в., а втората за следващите 50 г. Във всяка от тях да отразят пет най-важни технологични нововъведения.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИЯ
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В този раздел учениците ще знаят за последните три десетилетия от българското минало, в
които страната ни се връща към демократичното
управление. Те ще разпознават днешните държавни символи на Република България и на Европейския съюз. Учениците ще разберат значението на
обединяването на европейските държави в съюз
за мир и напредък. Те ще посочват ползите от
членството на България в Европейския съюз. Ще
разберат кои известни българи имат най-голям
принос за прославата на родината ни по света
с постиженията си в науката, културата и спорта.
Учениците ще знаят кои са органите на държавната и местната власт и какво е значението на
столицата за развитието на днешна България.
В края на раздела учениците ще могат да разказват за възстановяването на демократичното
управление, за държавните и местните органи на
властта, за обединяването на Европа и българския път към Европейския съюз, за забележителностите и модернизацията на гр. София, столицата на Република България.
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ТЕМА: 27.
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПО ПЪТЯ
КЪМ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

1

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Защо Европа тръгва към обединение?
а) последиците от двете световни войни;
б) начало на европейското обединение
2. България отново става демократична държава:
а) конституцията от 1991 г.;
б) правата на българските граждани
3. Присъединяване на България към Европейския съюз (2007 г.)
Опорни знания и умения:
Представите на учениците за развитието на
българското общество и държава през 20. в. Знанията за същността на управлението след 1944 г.,
когато българските граждани губят правата си,
които преди това им е осигурявала Търновската
конституция. Знанията за обществените промени
в периода 1944 – 1989 г. – увеличаване на градското население, строителство на заводи, пътища, технологични нововъведения, подобряване на
бита на българските граждани и др.
Методически указания за реализиране
на темата:
В началото на урока на учениците се задават
въпроси, свързани с промените в българското
общество през 20. в. Те трябва да очертаят както положителните, така и отрицателните страни
в развитието на България. Важно е учениците
да разберат, че в продължителен период от 30те г. до кр. на 80-те г. на 20. в. демократичното
управление е заменено първоначално с личното
управление на цар Борис Трети, а след 1944 г.
с еднопартиен режим на Комунистическата партия. При тези условия българските граждани губят
много от гарантираните си права. С промените
след 1989 г. българското общество се връща към
демократичното управление и заема своето място
в обединяваща се Европа.
Уводна част:
С уводната беседа учителят ще изясни на учениците, че продължителното управление на Комунистическата партия откъсва за повече от четири
десетилетия българското развитие от процесите
на обединение на Европа.
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3

Основни акценти:
1 – Основен акцент в урока се поставя върху
започналия след Втората световна война процес
на сближаване и обединение на държавите в Западна Европа. Разказът на учителя трябва да изведе на преден план желанието на европейските
народи да сложат край на войните и конфликтите
и да си осигурят мирни отношения и възможности за напредък. Това желание слага началото на
европейското обединение. Рубриката „Нещо интересно“ и изображенията трябва да подсилят
повествованието и да утвърдят в съзнанието на
учениците важността на обединението за всички
народи в Европа и ползите от продължителния
мир. Учителят може да посочи на картата процеса
на разширение на ЕС до наши дни.
2 – Вторият акцент в урока е свързан с промените в българското общество и държава след

5

4

1989 г. Важно е учениците да разберат, че страната се връща към демократичното управление и
гаранция за това е новата конституция от 1991 г.,
която, макар и в друго време, следва духа на
Търновската конституция. Пред учениците трябва
да се изтъкне, че само равноправието, взаимодействието и взаимното уважение между българските граждани могат да осигурят напредък на
българското общество.
3 – Третият акцент в урока се поставя върху
усилията на българското общество края на 20. и
началото на 21. в. за присъединяване на България към Европейския съюз. Учителят трябва да
изтъкне, че страната извършва много промени
в обществения си живот, за да отговори на изискванията за членство в ЕС. Присъединяването
към съюза има много положителни последици за
българските граждани, сред които най-важни са
свободното пътуване и възможностите за работа
и получаване на образование в страните, които
членуват в обединението. Учениците трябва да
разпознават държавните символи на Република
България, както и тези на Европейския съюз.
4 – Учениците затвърждават знанията си за промените в българското общество в края на 20. и
началото на 21. в., за процеса на обединение на
европейските страни и ползите, които имат българските граждани от него.
5 – Въпросите към урока конкретизират усвояването на знанията по темата.
Допълнителна задача:
• Учениците да потърсят информация в интернет
и да отговорят на въпросите: „Кои са най-важните управленски органи на Европейския съюз?“, „С
какво се занимават те?“.
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ТЕМА 28.
ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНАТА
ВЛАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Държавна власт и органи за управление:
а) Народно събрание;
б) Министерски съвет;
в) Президент на Република България
2. Органи на местната власт:
а) българските традиции в местното самоуправление;
б) кмет и общински съвет
Опорни знания и умения:
Представите на учениците за управлението на
българската държава през средновековната епоха (от нейното създаване през 7. в. до завладяването на българските държави от османските
турци в края на 14. в.), традициите на местното самоуправление във времето на османското
владичество, органите за управление на третата
българска държава (според Търновската конституция). Припомнянето на управленската еволюция
на българската държавност ще позволи на учениците да възприемат по-лесно основните акценти
в темата.
Методически указания за реализиране
на темата:
В началото на урока на учениците се задават
въпроси, свързани с органите за управлението
на държавата от времето на средновековните
български ханове и царе, които са изучавани по
предмета човекът и обществото в 3. клас и началните уроци за възстановяването на българската
държава и Търновската конституция от 4. клас.
Уводна част:
С уводната беседа на учениците се припомня, че
в средновековната българска държава владетелят
(хан, княз, цар) притежава цялата власт – ръководи държавата, издава закони и е върховен съдия.
През вековете на османското господство българското общество намира възможности да изгради
самоуправление на своите общини. В него главна
роля играят общинските настоятелства, които се
грижат за църкви, училища, читалища и др. Важно
е да се отбележи пред учениците, че през Възраждането разбиранията на българите за властта
и управленските органи се променят. Те не искат
властта да се намира изцяло в ръцете на владете-
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ля. Дори борците за свобода защитават идеята за
превръщане на България в демократична република. Припомня се, че Търновската конституция разпределя властта в различни управленски органи,
които се избират от свободните граждани. Това
разбиране за властта е закрепено и в съвременната конституция на Република България.
Основни акценти:
1 – Първият акцент в урока е върху държавната
власт и органите за управление. Важно е да се
подчертае, че властта в България принадлежи на
българския народ и българските граждани избират свои представители в управленските органи.
Сред тях най-важен е Народното събрание. На
учениците се изясняват най-важните дейности на
законодателния орган – обсъждане и одобряване
на законите и приемане на държавния бюджет.

3

4

как гражданите избират местната власт, ролята
на кметовете и общинските съвети при управлението на общинските центрове – от столицата до
най-малките от 265-те общини в страната. Напомня се, че най-малките селища се управляват от
назначени кметски наместници.
3 – Учениците затвърждават знанията си за държавната власт, органите за управление, местното
самоуправление и формират начална гражданска
грамотност. Въпросите конкретизират усвояването на знанията по темата за органите на държавната и местната власт.
4 – Учениците ще търсят допълнителна информация за държавните и местните органи на властта от интернет и ще изготвят устен разказ и албум
от снимки за най-важните културни, исторически
и природни обекти на общината.
Допълнителна задача:
• Учениците да изготвят кратък устен разказ за
посещението си в Народното събрание или общинското администрация (селско кметство) в селището, в което живеят. В него да споделят впечатленията си за това как се управлява тяхното
селище.

Схемата за органите на държавната власт ще
помогне на децата да възприемат без затруднения важните знания, които са част от началната
им гражданска образованост. Особено е важно
учениците да разберат, че в Народното събрание
влизат представители на различни партии и това
го поставя в основата на демократичното управление като орган, отразяващ народната воля. Разясняват се и функциите на Министерския съвет
и начинът на неговото формиране. Подчертава
се важното място на президента на републиката като избран от гражданите държавен глава и
представител на страната пред държавите в Европа и света.
2 – Вторият акцент в урока се поставя върху
местната власт. Първо се припомня за традициите
на общинското самоуправление на българското
общество през вековете. След това се изяснява
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ТЕМА 29.
БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНОСИ В
КУЛТУРАТА, НАУКАТА И СПОРТА
Вид на урока:
Учебен проект
План:
1. Цел на проекта
2. Очаквани резултати
3. Подготовка
4. Форма на работа
5. Информационен ресурс
6. Дейности по проекта
7. Представяне на готовите табла
Опорни знания и умения:
Представите на учениците за ролята на инициативните и отговорни личности за успешно развитие на обществото. Умението да се събира информация и да се разказва за личности, прославили
България в съвременността.
Методически указания за реализиране
на темата:
Учениците затвърдяват и разширяват представите и знанията си за бележитите българи във
времето след Освобождението. Развиват умения
за събиране и систематизиране на информация
от различни източници, разбират ролята на бележитата личност и нейното място в обществото,
усъвършенстват уменията си за работа в екип.
Уводна част:
Учителят разяснява същността на учебния проект и посочва какъв продукт трябва да изработят
учениците. След това определя състава на трите
екипа, които трябва да работят съвместно за събирането на изображенията и информацията за
бележити българи, които прославят родината си
със своите достижения в областта на културата,
науката и спорта. Посочват се източниците на информация, без те да се ограничават с цел да се
поощри издирването на сведения за бележитите
българи от по-широк информационен кръг. Учителят може да промени личностите в препоръчителния списък и да включи други, които са от региона, в който се намират учениците, но в същото
време имат национална и световна известност.
Дейности по проекта:
1 – Учениците се запознават с указанията в
учебника за стъпките, които трябва да следват
при реализирането на проекта:
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– откриване на портрети на личности (фотоси
или илюстрации);
– залепване на таблото;
– подготвяне на компютър на кратък текст (400
– 500 знака), който включва година на раждане
(както и година на смъртта за починалите), родно
място, образование, най-важни приноси в областта, в която се изявяват, значение на делото им,
разпознаването им в Европа и по света.
Опорни знания и умения:
Готовите табла за бележитите българи, изявили
се в областите на културата, науката и спорта, се
представят в час. Учениците коментират достойнствата и недостатъците на всяко от таблата. Учителят оценява изпълнението на проекта и може да
поощри най-добре представилия се екип.
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ТЕМА 30.
СОФИЯ – СТОЛИЦАТА НА НАШАТА
РОДИНА

2

Вид на урока:
Урок за нови знания
План:
1. Местоположение и минало на нашата столица:
а) средищно място на Балканския полуостров;
б) древно минало и забележителности
2. Столица на третата българска държава:
а) най-важни забележителности;
б) гербът на столицата
Опорни знания и умения:
Представите на учениците за държавните центрове на българската средновековна държава
Плиска, Преслав и Търново, за важността им за
развитието на държавата и обществото.
1 – Основни понятия:
столица

3

1

Методически указания за реализиране
на темата:
В началото на урока на учениците се задават
въпроси за старите български столици Плиска,
Преслав и Търново – местоположение, време, в
което са били държавен център, по-забележителни строежи и останки.
Уводна част:
Вниманието на учениците се насочва към важността на държавния център на всяка съвременна държава, откъдето се ръководят управлението,
стопанският живот, културното развитие, транспортът и връзките, образованието и науката.
Може да се обясни на учениците, че през 1879 г.
предложението София да стане столица на Княжество България, идва от проф. Марин Дринов.
Той посочва, че градът не само е център на Балканския полуостров, но има средищно място в
разделените от Берлинския договор български
земи. Това кара народните представители в Учредителното народно събрание да изберат София за
държавен център на третата българска държава.
Те са водени от надеждите, че българите ще осъществят обединението си и тогава София наистина ще се намира в центъра на единна българска
държава.
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Основни акценти:
2 – Първият акцент в урока е изясняването на
местоположението на София на днешната карта
на България и отбелязване на природните дадености – Софийското поле, планините, които го обграждат, р. Искър и топлите минерални извори.
Те благоприятстват ранната поява на селище. То
възниква преди осем хилядолетия. Разказът на
учителя се насочва към припомняне на старите
названия на града и техния произход – Сердика,
Средец и накрая София. Припомня се кога градът
става част от Първото българско царство.
3 – Вторият акцент е поставен върху превръщането на София в управленски, стопански, културен,
транспортен, образователен и научен център на
страната. На учениците може да се дадат и някои
допълнителни факти, които да покажат мащабите
на разрастването на София, която през 1879 г. има

6

население под 12 хил. души, а през 2016 г. те са
над 1 милион и 300 хиляди жители. Това я нарежда сред 15 най-големи града в Европа. Разказът
на учителя трябва да продължи с изброяването
на най-известните забележителности на столицата – Народното събрание, Министерския съвет,
най-стария университет, Народната библиотека,
Народния театър, Националния дворец на културата, многото забележителни църкви, сред които изпъква патриаршеският храм-паметник „Св.
Александър Невски“. Всички тези паметници са
онагледени чрез изображения в учебника, които
помагат да се изгради у учениците представа за
архитектурата им. На тези, които са родени и живеят в София, може да се зададат и допълнителни
въпроси за други паметници в града. Последният
важен момент във втората част на урока е свързан с представянето на герба на София, неговите
елементи и девиза на града „Расте, но не старее“.
4 – Учениците затвърждават знанията си за съвременната българска столица като развиващ се
център на Република България.
5 – Въпросите конкретизират усвояването на
знанията по темата за София като столица на
България и най-важните промени в града през вековете.
6 – Учениците ще търсят по-конкретна информация за една от забележителностите на София
по зададени показатели – време на построяване,
създатели, предназначение.
Допълнителни задачи:
Учениците да посетят сайта на регионален исторически музей на гр. София, да разгледат виртуалната експозиция и да съставят кратък разказ
за експонатите.
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ТЕМА 31, 32.

КАКВО НАУЧИХ ПО
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
В 4. КЛАС

Вид на урока:
Годишно обобщение и изходяща диагностика
План:
1. България в Европа
2. Природни области в България
3. Богатствата на България. Природа и хора
4. Българската държава след Освобождението
до края на 19. в.
5. България и българското общество през 20. в.
6. Европейският път на България
Опорни знания и умения:
Учениците се опират на знанията, получени в 4.
клас. Те правят преговор и обобщение на изученото през учебната година и изпълняват теста от
учебната тетрадка. Работата с текстовете от учебника продължава 15 – 20 минути, а останалото
време в часа се отделя за попълването на теста.
Методически указания за реализиране
на темата:
Текстовете и илюстрациите насочват към изучавания материал в 4. клас. Припомнят се най-важните знания за: мястото на България на картата
на Балканския полуостров и в Европа, петте природни области на страната, природните богатства
на България и стопанската дейност на хората, възстановяването и развитието на българската държава след 1878 г., същността на демократичното
управление, промените в българското общество,
борбите за обединение на българския народ, европейския път на днешна България, приносите на бележитите българи в областите на културата, наука
и спорта, столицата на третата българска държава.
Уводна част:
Учителят провежда беседа с учениците за изучаваното в 4. клас и задава въпроси на учениците
кои теми са им направили най-голямо впечатление. Така тяхното внимание се насочва към тематиката на отговорите на предстоящия тест.
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Основни акценти:
1. Запознаването с опорните текстове на обобщението започва с припомняне на представата за
мястото на България в Европа, как да се използват географската карта и глобусът като източници
на знания за кръстопътното местоположение на
България на Балканския полуостров и в Европа.
Следват знанията на учениците за природните области (Дунавска равнина, Старопланинска област,
Преходна област, Рило-Родопска област, Черноморско крайбрежие), за големите селища и природни обекти, за разумното и отговорно използване на природните дадености. Илюстрациите в
обобщението подпомагат учениците при техния
разказ по разглежданата тематика.
2. В частта за миналото на България и българското общество се припомня за възстановяването
на българската държава, Търновската конституция
и демократичното управление, борбите за обединение на българския народ, промените във всекидневието на българите през 20. в., възстановяване на демократичното управление след 1989 г.,
бележитите българи със световни постижения в
областите на културата, науката и спорта.
3. Кратките текстове и илюстрациите обобщават най-важното от миналото на българското общество. Въпросите на учителя към учениците ще се
свържат с най-ярките достижения на българското
общество през последните 140 г. Ще се припомнят
героичните страници от войните за обединение
на българския народ. От особена важност е да
се припомни, че въпреки трудностите и повратите
в българското развитие през 20. в. българското
общество намира сили да търси напредък и да
заеме достойно място сред европейските страни.
4. Актуализацията на знанията за българското
общество през 20. в. е със силен ценностен ориентир и гражданска натовареност, тъй като подрастващите трябва да натрупат начални граждански
знания и да формират граждански добродетели.
5. Обобщават се най-важните знания по предмета човекът и обществото в 4. клас. Извеждат се
и основните понятия и умения, които трябва да се
овладеят по този учебен предмет.
6. Въпросите в „Знам и мога“ заедно с годишния тест в учебната тетрадка дават възможност
на учениците да направят самооценка на знанията, придобити през учебната година. Те могат и да
осмислят дали са положили достатъчно усилия в
учебния процес и да направят промени в бъдещата си работа в класната стая и у дома.
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