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Уважаеми колеги,
Представяме ви книгата за учителя, която е част от един
нов учебен комплект по технологии и предприемачество за 3.
клас. За трета поредна година даваме един съвременен поглед
към обучението по предмета. Ние, авторите на учебника, се
постарахме да създадем продукт, в който има достатъчно
задачи и предизвикателства, които да събудят любопитството и креативността на децата. Когато в игрови вариант им
поднесем различни проблемни ситуации, те с лекота откриват
решения, нестандартни и трудни, дори за нас възрастните.
Постарахме се да използваме вродения откривателски дух,
въображение и ентусиазъм, за да запалим искрата на творчеството, предприемчивостта и намирането на решения.
Изграждането на предприемачески компетентности е
дългосрочен процес, който изисква постепенно натрупване на
знания и умения в течение на учебните години. Целта е от
най-ранна възраст да се изгражда предприемачески начин на
мислене, чрез който да се развива творческият и новаторският потенциал на учениците. Тази визия определя и заложените
цели и резултати в учебната програма по предмета, която
адекватно отразява утвърдените световни практики в образованието по предприемачество.
Постарахме се създаденият от нас учебен комплект да е
истински помощник на учителя в часовете по технологии и
предприемачество за изпълнение на визията, целите, съдържанието и методическите насоки на учебния предмет. Той
осигурява отлични условия на ученика за учебна дейност в
уроците. В методическите разработки сме се постарали да
включим основните аспекти на работа във всяка тема. Убедени сме, че вашият опит и креативост ще намерят още много
различни варианти на работа и интерпретиране на учебното
съдържание. Вярвайте на децата, защото тяхното вродено
любопитство интуитивно ги води в правилната посока. Вярваме, че сме подбрали най-балансираното учебно съдържание,
което да провокира децата към търсене и да не ги затруднява в усвояване на специфичните умения и знания.
Ние, авторите на този учебен комплект, сме уверени, че с
негова помощ ще работите лесно, ще постигнете реализиране на предписанията на учебната документация и ще осъществите толкова необходимата за съвременните хора техническа, технологична и икономическа подготовка.
Желаем ви приятна и ползотворна работа!
Авторите
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1. УЧЕБНИЯТ ПРЕДМЕТ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Запознаването със света на техниката и технологиите започва още в периода на детската
градина и продължава в началното училище. Децата използват разнообразни технически средства, чиито принципи на работа не познават, но
това не е пречка за използване на различните им
функции. Тук е мястото на предмета технологии
и предприемачество да разкрие теоретичните и
практическите основи на съвременната техника.
Съвременният труд на хората във всички области се интелектуализира и това се отразява на
изискванията към техническата и технологичната
подготовка на учениците. В периода на началното
училище ключовата дума е грамотност. Това се отнася не само за усвояване на уменията за четене
и писане, а и за овладяване на основите на техническата и технологичната грамотност. Усъвършенстването на работата с основни инструменти
и пособия, които не принадлежат към най-съвременните средства, но са актуални и днес и имат
важно място в живота на хората например ножица, нож, игла и др., са също част от тази грамотност и не бива да бъде подценявана.
Мотивацията на учениците играе важна роля за
ефективното обучение – интерес, желание, цел,
удовлетворение. В трети клас мотивирането на
учениците се извършва главно чрез представяне
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на привлекателни теми, които са интересни на
децата, организацията на учебната работа, отношението на учителя, типа учене.
Един качествено нов момент в съвременното
технологично обучение е и новият подход към осъществяване на интегративните взаимодействия
между учебните предмети на основата на ключовите компетентности, определени с Европейската
референтна рамка. Чрез представените в учебната програма примерни дейности и междупредметни връзки се постигат съгласуваност и взаимодействие между съдържанието на отделните
предмети. Заедно с това чрез новия предмет технологии и предприемачество се навлиза в сферата на икономическите отношения – разбиране на
основни икономически понятия, поемане на отговорност, вземане на решения, участие в благотворителност. По този път се изграждат основите и
на икономическата грамотност и представата за
предприемача.
Учебната програма по технологии и предприемачество за трети клас отразява заложените в
Държавния образователен стандарт специфични
цели на обучението по предприемачество за етапа, насочени към изграждането на основни знания, умения и отношения, свързани със съвременния икономически живот, както и възпитаване в
инициативност, предприемчивост и отговорност.1
Разглеждат се понятия като производство, производител и потребител, а очакваните резултати са
обвързани със същността на предприемаческия
процес, връзката между дейността на предприемача, производителя и потребителя и начините
на удовлетворяване на личните и обществените
потребности. Учениците разширяват своето разбиране за вече усвоените понятия като стока, услуга, нужда и желание, като ги разглеждат в контекста на производството и удовлетворяването на
потребностите на потребителите.
Предприемаческите компетентности се изграждат чрез прилагане на спираловиден подход, с
който усвоените знания и умения от предходните
години се разширяват и задълбочават. Дейностите
са насочени към развиване на вътрешна увереност, инициативност и творческо мислене. Учениците изследват нови идеи, учат се да вземат решения, да поемат отговорност и да си сътрудничат.
Социалните умения и работа в екип са изведени
на преден план като основа на обучението чрез
практика. Насърчават се активното учене и рефлексията, която се отнася не само до споделяне
1 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. Обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в
сила от 08.12.2015 г.

на мисли и чувства, свързани с даден опит. Чрез
рефлексията знанията се обвързват с практиката
и реално се постига учене чрез преживяване и
осмислянето му като процес. Така въздействието
на рефлексията върху опита, придобит по технологии и предприемачество, става основа за развиване, от една страна, на технологична култура
и, от друга – на умения за учене.
Темата „Професии и предприемачество“ е организирана в няколко последователни взаимосвързани урока, чрез които учениците се запознават
със същността на предприемаческия процес. Те
преминават през него стъпка по стъпка – от генерирането на идея за нов продукт и неговото производство до реализацията му на пазара. Като
използват своите технологични знания и умения,
те се изправят пред предизвикателството да създадат нов продукт, работейки в екип. Етапите на
предприемаческия процес се фокусират върху основните дейности на предприемача и качествата, които той притежава. Дейностите насърчават
творческото мислене и ефективната съвместна
работа, в която се дава възможност да се изявят
техните индивидуални таланти и способности.
Отправна точка в предприемаческия процес,
през който преминават учениците, е генерирането
на идея и новаторството с цел удовлетворяване
на нуждите и желанията на потребителите. Базовите знания за организацията на производство
помагат на екипите да изберат подходяща технология за изработването на създадения от тях
продукт, която след това прилагат на практика.
Специално място е отделено и на проучване на
мнението на потребителите и ролята на рекламата, като се подчертава тяхната важност за успеха
на всеки бизнес. Целта на дейностите е учениците
да развият своите умения за екипна работа, вземане на решения за организация на работа. Това
спомага за превръщането на пасивните знания в
активни и приложими компетентности.
УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В 3. КЛАС
В учебната работа продължава овладяването
на личностно значимите качества инициативност,
предприемчивост и отговорност и се поставя ударение върху положителното отношение към труда,
към съвременната техника и технологиите. Подготовката в областта на предприемачеството е резултат от прилаганите в учебната работа дейности,
свързани със самостоятелно вземане на решение
и поемане на отговорност. Междупредметните
връзки на предметно равнище се осъществяват
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по нов механизъм – интегриране в системата от
ключови компетентности, включени в Европейската референтна рамка.
Специфичните цели на обучението по технологии и предприемачество в начален етап, според
Държавните образователни стандарти, приети с
Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, са:
• Овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с техниката и технологиите.
• Възпитаване на позитивно отношение към
техниката и технологиите и разбиране на ролята им в живота на хората.
• Изграждане на основни знания, умения и отношения, свързани със съвременния икономически живот.
• Разбиране значимостта на различни професии и необходимостта от лидери за развитието на общността.
• Възпитаване в инициативност, предприемчивост и отговорност като съществен елемент
на обща култура и на общообразователната
подготовка.
• Изграждане на позитивно отношение към труда, опазването на природните ресурси и природосъобразното поведение.
На тази основа в учебната програма за трети
клас са определени глобални теми и резултати, на
които се базира обучението. Основните технологични знания, умения и отношения се овладяват на
сетивна основа, във и чрез практически дейности.
Областите на компетентност в държавните образователни стандартни обхващат четири
тематични сфери, условно назовани – Техника и
безопасност, Технологии, Инициативност и предприемчивост и Конструиране и моделиране – за
удобство при структуриране на учебното съдържание.
Първата област е Техника и безопасност. Акцентът в нея е поставен върху популярни технически
средства и безопасността при използването им.
Тя включва четири подобласти. Ученикът:
Познава принципно устройство и функции на
популярни машини и механизми.
Изработва модели на механизми.
Познава предназначението на популярна битова техника и нейното безопасно и природосъобразно използване.
Свързва рационалната организация и контрола
на дейностите с качеството на продукта.
Използва и съхранява правилно и безопасно
инструменти и материали.
Декомпозирани на ниво трети клас, изглеждат
така:
Ученикът:
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• Оценява своята и работата на другите по зададени, обсъдени и приети критерии.

• Разбира ролята на електричеството в бита на
човека.

• Изброява
•

начини за пестене на енергия за
отопление и осветление на сгради и жилища.
Организира рационално работата си.

В тази област на компетентност ясно се откроява мястото на техниката като съществена част
от живота на хората. Съдържанието на обучението е насочено към запознаване на учениците с
нови технически понятия като макара, материалите пластмаса и гума, свойствата еластичност
и пластичност. Главно изискване в работата с
най-често използваните инструменти и материали е осигуряване на безопасна и здравословна
среда. Учениците са запознават чрез правилата
за безопасност с културата на труда, преобразуващата дейност на човека, организацията на трудовия процес.
Втората област на компетентност е Технологии.
Ученикът:
• Използва подходящи инструменти и достъпни
технологични операции за ръчна обработка
на материали.
• Има обща представа за технологичен процес
– среда, етапи, съдържание, последователност, краен продукт.
• Познава значението на информационните
технологии като фактор за развитие на съвременното общество.
• Познава технологии за студена обработка
на хранителните продукти при приготвяне на
храна – почистване, измиване, нарязване.
• Изброява правила за отглеждане на домашни
животни и растения.
• Илюстрира с примери положителното и отрицателното влияние на техниката и технологиите върху живота на хората.
На равнище трети клас те са декомпозирани и
конкретизирани така:
Ученикът:
• Определя основни етапи и необходими материали при изработване на изделие.
• Познава възможности за подобряване на условията за отглеждане на растения и животни.
• Свързва трайността на отделни храни с правила за тяхното съхраняване.
• Приготвя здравословна храна по рецепта.
• Разпознава някои изкуствени материали.
• Използва достъпни технологични операции
за ръчна обработка на материали.
• Познава предназначението и правилата за

безопасна и икономична работа с битова
техника.
Тук основният акцент пада върху обработката
на хранителни продукти, грижи за домашните животни и растенията, използването на материали
от синтетичен произход и др. Тези резултати са
свързани с достъпни ръчни технологии за обработка на разнообразни материали, засяга се и
въпросът за използване на популярна битова техника по безопасен и икономичен начин.
Третата област е Инициативност и предприемчивост. Ученикът:
• Разбира значението на основни икономически понятия като: труд, доход, разход, професия, заплата, семеен бюджет, стока, услуга
и др.
• Предлага идеи за решаване на икономически
проблеми на практическа основа.
• Свързва производството на стоки и услуги
със задоволяване на личните и на обществените потребности.
• Разбира, че продуктите се произвеждат, разменят и продават.
• Разбира значението на личната отговорност,
инициативността и предприемчивостта за
личния и обществения напредък.
• Проявява активност, изобретателност и въображение в работата по различни теми и
проекти.
Декомпозирани за възрастта 8 – 9 години (трети клас), те са определени по следния начин:
Ученикът:
• Познава връзката между дейността на предприемача, производителя и потребителя.
• Обяснява пътя на продуктите от производството до размяната и продажбата им.
• Разбира, че в производството на стоки и услуги участват хора с различни професии.
• Разбира връзката между лични и обществени потребности и начините за тяхното удовлетворяване.
Ориентацията на подготовката е насочена към
прилагане на овладените във втори клас икономически понятия и прилагане в практическа дейност.
Продължава надграждането на знанията с добавяне на нови базови понятия като: производител
и потребител, производство, разкрива се и ролята
на предприемачите в движението на стоките и услугите до потребителите. Стартира изграждането
на връзката между професиите на хората и задоволяване на личните и обществените потребности.
В най-голяма степен тук е застъпена екипната
работа.

Четвъртата област Конструиране и моделиране
включва следните основни резултати:
Ученикът:
• Илюстрира идеи с технически рисунки и скици.
• Съставя план за изработване на изделие по
етапи и дейности.
• Използва различни информационни източници при конструиране и моделиране на изделие. Оценява своята и работата на другите по
определени критерии.
• Прилага различни начини за комбиниране,
свързване и сглобяване на детайли и компоненти.
• Проучва и тества материали и конструкции
за здравина, устойчивост и функционалност.
Декомпозирани за целите на обучението в 3.
клас те са:
Ученикът:
• Предлага идеи, като скицира и посочва размери на отделни части.
• Конструира и моделира, като използва макара.
• Има представа за повторната обработка на
материалите – рециклиране.
• Използва съвременни информационни източници за проучване при конструиране на изделия.
Подготовката в 3. клас по тематичната област
„Конструиране и моделиране“ продължава да разширява и надгражда уменията за работа по образец, по инструкции, по достъпни графични изображения (техническа рисунка), като се надгражда и
разширява в посока към по-подробни изображения каквато е техническата скица. Третокласниците работят с вече познатите материали – хартия,
картон, подръчни и природни материали, текстил,
но се добавят още и пластмаса и гума. Конструират и моделират, като правят опити да откриват
и отстраняват собствените си грешки под ръководството на учителя. Налице е стремеж да се
свързва съдържанието на работата с реални житейски ситуации, да се съобразяват с поставени
условия. Умеят да влизат в роли и да работят в
екип.
Като обща констатация може да се каже, че
учебното съдържание е определено съвременно,
с високи цели и предоставя широка основа за
развитие на разнообразни компетентности в областта на технологиите и предприемачеството.
Този нов подход към структурирането на учебния
предмет намира своите основания в бурното развитие на всички области от живота, пазарната
икономика, динамиката на професиите.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ УРОЦИ
Учебният комплект е създаден в съответствие с
държавните образователни стандарти и учебната
програма по технологии и предприемачество за
трети клас.
Съдържанието на видовете уроци е съвсем близо до препоръчителното разпределение, посочено
в учебната програма:
• за нови знания – 56%;
• за затвърдяване на новите знания и за обобщение – 38%;
• за диагностика на входното и на изходното
равнище – 6%.
В реален брой часове това са 19 урока за нови
знания, 11 урока за затвърдяване и за обобщаване и 2 за диагностика.

2. УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Учебният комплект се състои от: учебник, албум с работни листове за диагностика и обобщение, приложения и материали за практическа
работа, който осигурява работата на учениците
по темите от съдържанието на учебника, книга за
учителя, електронен вариант на учебника, който
се намира на сайта https://anubis-bulvest.kitaboo.
com и дава възможност на учителите и учениците
да го използват в интерактивен режим.
Учебникът е предназначен за учениците от трети клас на началния етап от основната степен за
осигуряване на урочната работа по учебния предмет технологии и предприемачество.
Той съдържа 32 теми в съответствие с хорариума на учебния предмет по учебен план. Всяка
тема представлява отделна урочна единица и е
разположена на две страници (един разтвор). Те
са посветени на ситуации, близки до живота на
ученикът и са свързани със значими и интересни
за децата моменти. Всяка от тях е богато илюстрирана с цветни изображения, по-често снимки,
тъй като те най-реално представят особеностите
на показаните обекти.
Изделията са достъпни и забавни – играчки,
украса, полезни предмети за бита и училището,
подаръци.
За определяне на принадлежността на уроците
към глобалните теми от учебната програма е поставена цветна индикация на номерата на темите
в съдържанието на учебника. Същите цветове са
използвани и на страниците на съответната тема
на урока. Тази информация е предназначена за
учителя и има следните цветови означения по глобални теми:
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• зелен цвят – Планиране и обработка;
• оранжев цвят – Инструменти и материали;
• син цвят – Уреди, машини, механизми;
• лилав цвят – Професии и предприемачество;
• жълт цвят – Конструкции и модели.

За диагностика и обобщаващи уроци е определен сивият цвят.
Структурата на учебника е изградена според
логиката на учебното съдържание – темите на
уроците следват резултатите в глобалните теми
от учебното съдържание. Всяка глобална тема завършва с обобщителен урок, който има две части
– страници в учебника и работен лист.
Структурата на страниците по темите (разтворът) е със съвременен дизайн и предполага
едно по-детайлно открояване на отделните съдържателни части. Приета е нова структура на урока, която за улеснение на учителя и учениците
следва методическия ход на урока. В този смисъл
разграничаваме пет самостоятелно обособени, но
логически и съдържателно свързани части:
• Въвеждаща част;
• Информационна част;
• Приложна част;
• Практическа част;
• Контролно-коригираща част (обратна връзка);
• Допълнителна част (алтернативна, разширяваща, помощна, творческа).
Въвеждаща част

Фиг. 1. Място и функции на въвеждащата част
Въвеждащата част служи за представяне на
темата и мотивиране на учениците. На основата
на представените изображения, кратки текстове
и др. се провежда уводната беседа или дискусия. Дискусиите са предвидени в голям брой теми
– учениците са провокирани да разсъждават, да
изказват мнения, да дават предложения. Както
най-често се случва и в живота, отговорите не
се дават наготово, трябва да се помисли, да се

обсъдят различни страни, да се направи опит. В
рубриката „Какво знам за…“ са поставени опорни точки – въпроси, задачи, данни, с които се
провокират интересът и желанието на учениците за предстоящата учебна работа. Това е важна
част от структурата на урока, с която се поставя
началото на работата по темата.
Информационна част

Фиг. 2. Място и функции на информационната част
Информационната част е втората структурна
единица в урока. Чрез рубриките „Ще науча за…“
или „Ще си припомня…“ се насочва вниманието
на учениците към онази част от учебното съдържание, която ще бъде обект за изучаване или упражняване в този урок. Тук с представяне на основните понятия, подкрепени с примери, илюстрации,
графики, се дава основната информация, която ще
се свърже с новите знания. Тази информация ще
бъде опора и при прилагане и оценяване.
Приложна част

та. Подкрепени са с примери и нагледни ситуации,
в които се демонстрира приложната страна на
технологичните или икономическите знания. Рубриката „Къде? Какво? Как?“ дава конкретни идеи
и решения в приложната страна на изучаваната
тема.
Практическа част

Фиг. 4. Място и функции на практическата част
Практическата част предоставя основната информация, на основата на която се провежда
самостоятелната работа на учениците. Рубриката
„Мога да направя…“ насочва учениците за изпълнение на практическите дейности. В обособени
сектори са разположени: необходимите инструменти, материали, помощните пособия; готовото
изделие в завършен вид; технологията с отделните
етапи, последователност, операции. Този раздел
служи като главна насока за изясняване на технологията на работа. Практическата работа е обвързана с учебната информация и дава възможност
за прилагане на изучаваната информация.
Контролно-коригираща част

Фиг. 3. Място и функции на приложната част
Дава конкретна представа за приложението на
изучаваните обекти, явления, информация в живо-

Фиг. 5. Място и функции на контролно-коригиращата част
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Контролно-коригиращата част има ролята да
служи като опора при получаване на обратна
връзка от учениците за степента на усвоеност
на учебното съдържание. С подходящи въпроси
и задачи се установява доколко са операционализирани учебните цели. Задачите най-често са
свързани с предлагане на идеи, групово обсъждане, проучване на разнообразни информационни
източници и др.
Допълнителна (творческа) част

Фиг. 5. Място и функции на допълнителната
(творческа) част
Шестата секция (допълнителна задача) има незадължителен характер и служи за разширяване
на възможностите за интерпретиране на различни
страни от изучаваната тема. Тук най-често се провокира въображението на учениците чрез любопитна информация или се предоставят идеи за групова или индивидуална работа с творчески характер.
В някои от случаите тук се прави интегративното
взаимодействие между двете съдържателни части
на учебното съдържание – технологиите и предприемачеството. Провежда се опитно-изследователска работа, представят се резултати от проучвания, интересни факти.
На някои от страниците по темите са добавени
нови рубрики:
• Да обсъдим и предложим;
• Имам идея;
• Мога да вземам решения;
• Интересно е да знам;
• С опит е забавно.
Те разширяват съдържанието на работата по
темата. Предложени са разнообразни дейности,
които поставят децата в различен контекст и стимулират творческото техническо мислене и предприемчивостта.
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Оценка (самооценка)
Частта за оценяване или самооценяване в учебника за 3. клас се намира извън страниците на
учебника. Към всеки урок при методическите указания има ясно зададени критерии за оценяване,
за да се улесни общата преценка и изпълнението
на задачите. Тези критерии могат да си използват и за самооценяване по преценка на учителя.
Това са качествени критерии, пряко свързани със
специфични страни за оценяване, като: правилно
изпълнение на операциите, свързване на елементите на изделието, функционалност, завършеност
и др.
Уроците са разпределени в три категории – уроци за нови знания, уроци за затвърдяване и обобщаване, за диагностика.
В уроците за нови знания главният акцент е поставен върху възприемане на новата учебна информация. Като обединителен център е новото
понятие, което е предвидено в учебната програма. Учениците се запознават с новото понятие на
основата на практически дейности, назовават, дават примери, стремят се да използват термините
адекватно.
Уроците за затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията са насочени към разбирането
и прилагането им в нов контекст. Учениците имат
възможност да приложат на практика наученото
в предишните уроци, като усъвършенстват уменията и представите си. Нов момент в тези уроци е
рефлексията.
В трети клас се въвежда една нова дидактическа техника за преход към обобщителната тема
– рефлексията. Целта на този подход е да се
насочи вниманието на учениците не просто към
това, което са научили в уроците, а извеждане
на преден план на личния опит, отражението на
учебната работа върху съзнанието, възприятията,
чувствата. Личният контрол върху знанието е една
характеристика, която вече се проявява при 8 –
10-годишните деца. Осъзнатото желание за учене
има водещо значение и точно в обобщителните
уроци е мястото да се обърне сериозно внимание на този момент. Формирането на усещане за
значимост на собствената познавателна дейност
е особено ценен момент в подготовката на ученика. Рефлексията позволява развитие на такива качества на мисленето като: гъвкавост, критичност,
задълбоченост.
В уводната част се насочва вниманието на
учениците към въпросите от рубриката „Време
за размисъл и преценка“. Провежда се кратка
дискусия с участието на колкото може повече
деца по въпросите. Акценти в разговора са интересът, разбирането, личните впечатления и пре-

живявания, емоциите. Стимулира се по-активното
участие в учебния процес на учениците, като се
надскачат конкретните знания и умения. Пренасянето на разговора в полето на рефлексията дава
възможност да се направи съзнателен преход от
механично запомняне и прилагане към осъзнато
запомняне и прилагане. В първия случай водещ
характер има простото възпроизвеждане на данни, сведения, движения, а във втория – тълкуване,
разбиране, осмислено интерпретиране и пренасяне в различен контекст.
Провежда се беседа с класа за изработените
през периода на работа по темата изделия, припомнят се технологичните операции, различните
материали, с които са работили учениците. Обсъждат се изработените изделия, включвайки във
въпросите използваните в уроците понятия, примери и важни представи. В процеса на обсъждане е
много вероятно някои ученици да променят позицията си от „не харесвам“ към „харесвам“, от „не
разбирам“ към „разбирам“. Рефлексията улеснява
процесите на запомняне с участие на опита, подпомага разбирането и прилагането на наученото.
Заедно с това трябва да се спомене и ролята
на рефлексията за оценката и самооценката на
постиженията на учениците. Преходът от външна
оценка към самооценка е труден. Субективизмът
в този период от развитието е силно изразен –
децата са или много критични и понижават оценката за себе си, или имат нереална представа
за възможностите си и силно преувеличават. За
това е полезно да се поставят ясни критерии. Те
дават ясна ориентация, по която да се сравнява
постижението на ученика като с еталон. За да се
постигне добра преценка чрез рефлексия, учениците използват личния си опит.
Специално внимание е обърнато на изграждането на базовите рефлексивни умения на учениците като стабилна основа за съзнателно и отговорно отношение към ученето. Предвидените въпроси
за рефлексия в началото на всяка обобщителна
тема служат като опорни точки и подпомагат осмислянето на наученото. Те засягат както усвояването на фактите и понятията по различните теми,
така и отношението на ученика към самото учене
– какво му е било интересно, как се е почувствал, когато е успял да изпълни задачата добре,
дали е срещнал трудности, какво е запомнил. Въз
основа на конкретното преживяване се достига
до общото и „голямата картина“, а именно – как
всеки вижда приложението на наученото в своя
контекст и какви нови цели може да си постави,
провокирани от този опит.
Учителят има свобода да организира процеса
по начин, който да бъде най-ефективен за негови-

те ученици и да им даде възможност да използват
своите индивидуални умения и таланти. Различните форми на рефлексия могат лесно да бъдат
адаптирани спрямо конкретната група ученици и
да се превърне в една от любимите дейности, която дава възможност за изява. Изборът на форма
зависи от преценката на учителя. Най-често се
прилага обща дискусия, в която всеки споделя
устно своите разсъждения. По-голяма стойност
би донесла рефлексията под формата на портфолио с изработените изделия, албум със снимки и
т.н. Ако учителят прецени, рефлексивни дневници,
портфолиа, албуми, съчинения могат само да бъдат прегледани от него, но също така могат да
и бъдат споделени в групова дискусия с класа.
Независимо от избраната форма, важно е учениците да споделят какво са научили, какви умения
са изградили и как могат да използват този опит.
Диагностичните теми са предвидени в началото и в края на учебната година. Те са предназначени за установяване на равнището на знанията
и уменията на учениците за по-добро планиране
на учебната работа в съответствие с индивидуалните възможности на всеки от тях. В трети клас
не се поставят цифрови оценки, но постиженията
на децата, отразени в тестовия бал, могат да служат като ориентир за постигнатите дидактически
резултати.
Концепцията на учебника е оригинална и следва
логиката на учебната работа по един нов рационален подход, приложен към интерпретиране на
учебното съдържание. В нея са отразени водещите тенденции при изграждане на един учебен
комплект, насочен към съвременно технологично
и предприемаческо образование:
• Връзката ни с технологията в ежедневието;
• Технологиите са обвързани помежду си и се
развиват и обогатяват взаимно;
• На технологиите дължим стоките и услугите,
които използваме всеки ден;
• Влиянието на технологиите и предприемачеството върху средата, културата, обществото;
• Връзката с предприемачеството като нова територия за учениците – основна финансова
грамотност, разбиране на отношенията в пазарното стопанство, култура на потребление;
• Въздействието на предприемачеството за насърчаване на креативността и изграждане на
предприемачески начин на мислене.
Албумът с приложения и материали е неразделна част от комплекта. Той съдържа работни
листове по всички теми, свързани с предприемачеството, диагностика, обобщение, приложения
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и материали. Осигурява практическата работа на
учениците по темите от съдържанието на учебника.
На всички преподаватели и родители са известни
затрудненията, които съпътстват осигуряването на
материалите, необходими за практическата работа. Авторите и екипът на издателствата Булвест
2000, ИК Анубис и Фондация Джуниър Ачийвмънт
България са се погрижили да предоставят комплект с материали, които невинаги могат да се набавят от учениците и родителите. Приложенията и
комплектът с материали в албума осигуряват поч-

ти всички теми за работа през учебната година.
С това се цели постигането на няколко резултата:
• Добро учебно-материално осигуряване;
• Разширяване и обобщаване на съдържанието на темите чрез допълнителни практически
дейности;
• Равни възможности за работа по изделията;
• Варианти за изработване на някои от изделията;
• Надграждане и творческо интерпретиране на
продуктите от дейността.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ
В АЛБУМА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС
Албум
Работни листове
Приложения
1
2
1. Какво научих във 2. клас? Работен лист (с. 1 и с. 2)
Тема

Албум
Комплект материали

Допълнителни материали

3
цветни хартии

2. Здравословни рецепти

4
филия хляб, сезонни плодове, ядки, масло, салфетка,
пластмасова чиния, пластмасов нож

3. Съхраняване на продуктите

Приложение 1 (с. 17)
Приложение 2 (с. 26) –
модели за изрязване

4. Грижи за растенията

Приложение 3 (с. 18) –
модел за изрязване

цветни хартии

5. Във фермата за животни Приложение 4 (с. 19) –
шаблон

цветни хартии

връзка/панделка, листове за
писане

парче пластилин

6. Завод за рециклиране

Приложение 5 (с. 20)
Приложение 6 (с. 21) –
разгъвка на модел

7. Аз и природата

Работен лист (с. 3)

пластмасови сламки 4 бр.,
метални нишки 2 бр.

8. Елхичка за украса

Приложение 7 (с. 28) –
шаблон

пластичен материал
(10х10 сm),
червена прежда 20 сm

малки копчета, конец за
шиене

ластици 2 бр.,
прежда 20 сm

пластмасова бутилка, пластмасово пръстенче, хартия,
залепваща лента

9. Летящото топче

10. Щипка за бележки

Приложение 8 (с. 22) –
модели за изрязване

метални нишки 3 бр.
прежда 20 сm

щипка/и,
листче за писане

11. Играчки за елха

Приложение 9 и 10 (с. 20)
– шаблони

червен плат (10х10 сm),
бяла и червена прежда по
20 сm

памук
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1
12. Материалите около нас

2
Работен лист (с. 4)
Приложение 11 (с. 21)
Приложение 12 (с. 22) –
модели за изрязване

3
цветни хартии

4

13. Асансьор

Приложение 13 (с. 23) –
разгъвка на модел

пластмасова сламка 1 бр.,
прежда 20 сm,
ластици 2 бр.

капачка от пластмасова
бутилка

14. Могъщият приятел

Приложение 14 (с. 24) –
модел

светодиод

метално фолио, батерия,
залепваща лента

цветни хартии

кутия от бонбони, метално
фолио, залепваща лента

15. Електрическите уреди – Приложение (с. 15)
помощници на човека
Приложение 15 (с. 25) –
модели за изрязване
16. Пестене на енергия
17. Силата на енергията и
на човешкия ум

Работен лист (с. 5)

18. Производство на мартеници

Приложение 16 (с. 18)
– модели за изрязване/
шаблони
19. Нещо ново за великден- Работен лист (с. 6)
ския базар
20. От идеята до продукта
Работен лист (с. 7)
21. Проучване на потреби- Работен лист (с. 8)
телите
22. Силата на рекламата
Работен лист (с. 9)
23. Ръчно направена хартия

метално фолио, стъклена
бутилка домакинска хартия,
залепваща лента
бяла и червена прежда по
20 сm,
усукана прежда 40 сm

цветни хартии

цветни хартии
прежда 20 сm

голям лист хартия/картон
цветни салфетки, вода,
домакинска гъба, дъска

Приложение 17 (с. 18) –
шаблон
25. Производители и потре- Работен лист (с. 10)
бители
Приложение 18 (с. 26) –
26. Състезание с автомобили
разгъвка на модел

пластмасова сламка 1 бр.
прежда 20 сm

играчка автомобил, залепваща лента

27. Хвърчило
28. Самолет

цветни хартии
пластмасова сламка 1 бр.

дълъг канап/конец

прежда 40 сm

пластмасова бутилка, залепваща лента
играчка автомобил

24. Етикет за стока

Работен лист (с. 11)
Приложение 19 (с. 24) –
разгъвка на модел
29. Морски фар
Приложение 20 (с. 27)
Приложение 21 (с. 28)
– разгъвки на модел
30. Ваза за украса на дома Работен лист (с. 12)

31. Ден на малкия изследоцветни хартии
вател
32. Какво научих в 3. клас? Работен лист (с. 13 и с. 14)

картонче (105 mm х
74 mm)
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Книгата за учителя от учебния комплект се утвърди като общоприет стандарт през последните
години. В тази връзка си даваме сметка, че създаването на един добър учебник е изключително
важно, но той е само основата, върху която се
гради учебната работа. Книгата за учителя дава
методически идеи, творчески интерпретации на
отделните дейности и е надеждна опора за осъществяване на урочната работа. Предложената
методика е съобразена със съвременните постижения на педагогическата наука и практика.
Книгата за учителя е предназначена да подпомага пряко работата на учителя в часовете по
технологии и предприемачество. Тя включва общи
насоки, методически разработки за всяка тема,
примерно годишно разпределение (тематичен
план), учебната програма по технологии и предприемачество. В нея е представена концепцията
и педагогическата технология.
Книгата за учителя предоставя всички необходими указания, които подпомагат разработването
и реализирането на темите, подбрана и адаптирана учебна информация, насоки за проследяване
на дидактическите резултати в началото и края
на учебната година. Годишното разпределение се
прави в таблица по утвърдения формат, като се
отразяват спецификите на предмета. Разпределението е подробно и ценен помощник на учителите
в ежедневната работа и училищната документация.
Електронните ресурси в учебния комплект по
технологии и предприемачество са повече от 120
бр. отделни единици, които пряко подпомагат дейността на учениците и учителите. Ресурсите са
достъпни както по време на урочната работа,
така и по време на самостоятелната подготовка в
училище или у дома. Чрез електронните ресурси,
създадени специално за този учебен комплект, се
постига не само пълно съответствие по отношение на съдържанието, но се осигуряват и богати
възможности за разширяване на информационната и практическата основа на всяка тема. По този
начин се постига реално интегриране на съвременните информационни технологии за мотивиране на учениците и за повишаване на качеството
на учебната работа.
Те съдържат не само ресурси за онагледяване,
представяне на идеи, варианти на учебната информация, но също и интерактивни упражнения и
тестови задачи, пъзели, кръстословици.
Първата категория материали е предназначена
за подпомагане на учителите и учениците за въвеждане в темата на урока – изображения, текстове/любопитна информация, задачи, видеоматериали. Те служат като допълнителна опора за учебните
дейности към рубриката „Да поговорим за…“.
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Втората категория ресурси са свързани с рубриката „Ще науча…“ или „Ще си припомня…“. Тези
две рубрики са предназначени за втората (информационна) част в разтвора на учебника. С помощта на текстови, картинни изображения и видео
материали се разширява информационното поле
на разглежданата тема. Решават се задачи, с
които се обосновава необходимостта да се усвои
тази информация. Тук се осъществява връзката с
учебното съдържание, мотивират се учениците,
прави се подготовка за практическата дейност.
Третата категория ресурси е насочена към детайлно представяне на технологията за работа по
изделието. Голямото предимство на този тип материали се състои във възможността да се представя неколкократно всеки етап от технологичния
процес. Видеоматериалите могат да се възпроизвеждат с обясненията и да се акцентира на отделни моменти. На учениците могат да се поставят
различни задачи при наблюдението на технологията – за установяване на ред и последователност
на действията, съдържание на етапите, начин на
изпълнение на операциите и др.
Четвъртата категория ресурси има приложна
насоченост – чрез тях се проверява в каква степен учениците са усвоили онази част от учебното
съдържание, която е била обект на изучаване в
урока, като в повечето случаи се залага на вариативност в различен контекст.
Петата категория електронни материали има
предназначението да разшири възможностите за
допълнителна и предимно творческа работа по темата. С предложените идеи се прави опит да се
провокират мисленето и въображението на учениците.

3. ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ
Технологията, която авторите на учебния комплект са разработили и предлагат, се основава на
всички елементи на педагогическия процес (цели,
съдържание, форми, методи, средства) в съответствие с постиженията на педагогическата наука,
програмирани и насочени към постигане на планираните резултати.
За да бъде обучението един добре планиран,
възпроизводим и управляем процес, чрез който
постигаме резултати, рефлектиращи в опита на
детето, са заложени следните основни подходи:
Интерактивно учене – терминът „интерактивен“
означава взаимодействие. Ученикът взема участие чрез вербални и/или физически действия в
рамките на учебната работа. Този процес трябва да се осъществява в условията на обучението.
Чрез учебния комплект по технологии и предприемачество успешно се осигурява обмен на инфор-

мация, стимулира се интересът на учениците, провокира се рефлексията.
Активно учене – означава, че ученикът извършва определени действия, докато учи, включен е
в ангажиращи дейности, прави нещо. Децата използват ръцете си и интелекта си, за да предлагат
идеи, да решават проблеми, да дискутират. Активното учене е приятно, забавно и ефективно.
Конструктивно учене – ново структуриране на
знанията на основата на идеи, които стоят извън
позната информация. Ученикът участва в конструиране на процеси самостоятелно, планира, организира, прогнозира решения, дава идеи.
В учебния комплект са осигурени и възможности както за индивидуална, така и за екипна
работа. Съвместната дейност има много силен
социализиращ ефект. Децата са поставени пред
необходимостта да дават и получават помощ, да
участват във вземането на решения, да влияят на
общия резултат. Екипната организация на учебните занимания силно мотивира учениците, прави
ги по-активни, стимулира конкуренция между групите.
Едно от най-големите предизвикателства пред
съвременната педагогика е да се отговори на
нуждите от допълнителна подкрепа за личностно
развитие на деца и ученици. От 1.08.2016 г. е в
сила Закон за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. В чл.
187, ал. (3) са определени видът и формите на
обучение, както и конкретните дейности за деца
и ученици:
• със специални образователни потребности;
• в риск;
• с изявени дарби;
• с хронични заболявания.

Учителите се консултират със своите колеги,
включително и с тези, които осигуряват специална подкрепа, и споделят идеи за преподаване и
учене.
На учениците се има доверие, че могат да правят добър избор за своето учене.“
Учебният комплект предлага възможности за
съобразяване с индивидуалните възможности на
учениците, да се планират и възлагат задачи, чрез
които да постигат нивото на своите възможности
и същевременно да се запази развиващият характер на обучението по учебния предмет технологии
и предприемачество.
По отношение на адаптирането на задачите по
степен на трудност е важно да се запазва съдържанието и връзката с актуалната тема, като се
редуцират броят и видът на отделните операции и
части на изделието в съответствие с възможностите на ученика.

При тях могат да се прилагат и различни достъпни стратегии, които да улеснят и съдействат за
приобщаване на тези ученици.
Известни са някои стратегии и подходи, които
са достъпни и приложими в условията на българското училище. Лани Флориан1 представя конкретни насоки:
„Учениците избират как, къде и с кого да учат.
Учителите създават възможности в процеса на
учене и се допитват до всеки ученик как биха могли да му помогнат.
Учителите създават възможности, които насърчават учениците да работят в различни групи.
1 Флориан, Лани. Изследване на приобщаващата педагогика //Виртуален център за приобщаващо образование,
2015. <http://priobshti.se/article/priobshtavashta-podkrepa/
izsledvane-na-priobshtavashtata-pedagogika> (04.07.2016)
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 3. КЛАС

Учебна
№ по седмиред
ца по
ред
1

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

3

4

5

6

2

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
1.

1.

Какво научих
във втори
клас?

2.

2.

Здравословни Нови знания
рецепти

Предлага рецепта за приготвяне на здравословна готварска рецепта
храна.

3.

3.

Съхраняване Нови знания
на продуктите

Сравнява трайността на отделни храни и правила
за тяхното съхраняване.

4.

4.

Грижи за
растенията

Нови знания

Прилага различни начини за подобряване условията за отглеждане на растенията, обогатяване
състава на почвата, поливане, укрепване на растенията.

5.

5.

Във фермата
за животни

Затвърдяване Разбира необходимостта от грижите за домашните животни.
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Диагностика

Установяването на равнището на знанията и уменията на учениците се извършва чрез решаване
на задачи, свързани с учебното съдържание във
2. клас и във връзка с резултатите, предвидени в
учебната програма.

Директор: .................................................................
(Име, фамилия, подпис)
Контекст и дейности за всяка урочна единица
7

Методи и форми на
Забеоценяване по теми
лежка
и/или раздели
8

9

Ученикът работи върху тестови задачи и извършва практическа дейност, свързани с тестово оценяване
основните очаквани резултати в края на 2. клас.
Ученикът назовава и определя грижи за растения и животни, разпознава лостов
механизъм, демонстрира знания за популярни професии и семеен бюджет. В диагностичната процедура е включена и практическа задача за изработване на модел по
графично изображение.
Ученикът участва в дискусия за здравословното хранене. Посочва и обяснява значението и ползите от различните типове храни. Прави връзка между хранителните
продукти, начина на приготвяне и качествата на храната. Предлага рецепта и приготвя
плодов сандвич.
(БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/представяне на идеи.
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и
спорт/събиране на рецепти за приготвяне на здравословна храна от роднини, близки
и съседи.

заключителна дискусия, дегустиране на
готовите сандвичи,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът описва правила за съхраняване на хранителни продукти. Запознава се с
популярни означения за годността на храните. Изработва книжка за събиране на готварски рецепти и полезни съвети по предложена технология. Спазва основни правила
за работа с продукти при готвене. Прави проучване.
(човекът и природата, БЕЛ, чужд език)
Умения за общуване на чужди езици/ползване на помощни материали (диаграми,
бележки) с някои означения на чужд език.
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и
спорт/сравняване трайността на отделни храни и правила за тяхното съхраняване.

заключителна дискусия, обобщаване,
преглед и анализ на
готовите изделия,
оценка, самооценка

Ученикът се запознава с начините за подобряване на грижите за отглеждане на
растения. Осъществява практическа работа при изпълнение на основни етапи в изработване на изделието.
Изпълнява операциите рязане, биговане, лепене, оцветяване. Комбинира разнообразни материали.
(човекът и природата, математика)
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите/определяне на мястото за залепване на елементите в изделие.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът дискутира основните грижи за домашните животни.
заключителна дисПодчертава се значението на добрите грижи за животните за качеството на продук- кусия, обобщаване,
цията.
оценка, самооценка
Изпълнява технология за изработване на фигура за украса от подръчни материали.
Предлага идеи.
(човекът и природата, БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/представяне на идеи.
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1

2

3

4

5

6

6.

6.

Завод за
рециклиране

Нови знания

7.

7.

Аз и природата

Обобщаване

8.

8.

Елхичка за
украса

Нови знания

Разпознава изделия от изкуствени материали –
пластмаса, гума.

9.

9.

Летящото
топче

Нови знания

Сравнява свойствата пластичност и еластичност пластичност
на материалите.
еластичност

10.

10.

Щипка за
бележки

Нови знания

Изработва изделия, като комбинира различни оразмеряване
материали (хартия, картон, пластмаса, метално
фолио, тел).

11.

11.

Играчки за
елха

Затвърдяване Изработва изделия от текстил, като реже, преплита, шие или връзва.

12.

12.

Материалите
около нас

Обобщение

18

Познава необходимостта от повторна преработка рециклиране
на материалите – рециклиране.

7

8

9

Ученикът обсъжда и посочва начини за разделно събиране на отпадъци. Запознава
се с ползата от вторичното преработване на хартия, метал, стъкло, пластмаса. Прави
проучване и изработва модел на завод за рециклиране. Дава примери и идеи.
(човекът и природата)
Социални и граждански компетентности/дава идеи за решаване на проблеми от
най-близката околна среда.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата „Планиране и обработка“. Учителят организира дискусия за активизиране на мисленето
на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдържанието като
подготовка за самостоятелната работа с работния лист. Съчетава се интелектуалната
дейност с практическа работа за прилагане на наученото.
(БЕЛ)
Социални и граждански компетентности/дава идеи за решаване на проблеми от
най-близката околна среда.

рефлексия, обобщаване, дискусия, оценка,
самооценка, анализ
на готовите изделия

Ученикът назовава различни материали и прави връзка с тяхното предназначение.
Запознават се някои характеристики на пластмасите и гумата. Изработват изделия за
украса от синтетични материали. Правят опит с наелектризиране на балон.
(БЕЛ, човекът и природата)
Компетентности в областта на българския език/описване на изделие, техническа рисунка, скица и др.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът назовава и изброява различни материали и техни свойства. Запознава се
със свойствата еластичност и пластичност. Изработва забавна играчка с еластични и
пластични материали. Прави опити, измерва, записва резултати.
(математика, човекът и природата)
Инициативност и предприемчивост/участие в благотворителни дейности (дарения, базари).

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът дискутира и разглежда материали и тяхното предназначение. Свързва оразмеряването с етап от подготовката за изработване на изделие. Комбинира различни
материали за изработване на изделия и използва шаблон за оразмеряване.
(математика, човекът и природата, изобразително изкуство)
Математическа компетентност и основни компетентности в
природните науки и технологиите/нанасяне размери върху листов материал за изработване на изделие.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът дискутира и описва получаването на текстилни материали и изделията, направени от тях. Прилага дейности и операции за обработка на текстилни материали.
Изработва изделие, като очертава, реже и шие с бод „тропоска“.
(човекът и природата, математика)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
изделия, свързани с празници и обичаи; събиране на информация за подготовката за
празници и обичаи.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата „Инструменти и материали“. Учителят организира дискусия за активизиране на мисленето
на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдържанието като
подготовка за самостоятелната работа с работния лист. Съчетава се интелектуалната
дейност с практическа работа за прилагане на наученото.
(БЕЛ, човекът и природата)
Умения за учене/проучване на материали, техните свойства, приложението им в сферата на техниката и технологиите.

рефлексия, обобщаване, дискусия, оценка,
самооценка, анализ
на готовите изделия

19

1

2

3

4

5

6

13.

13.

Асансьор

Нови знания

Познава предназначението на макарите в техни- макара
ката и бита.

14.

14.

Могъщият
приятел

Нови знания

Свързва ролята на електричеството с подобрява- eлектричество
не на бита и труда на човека.
Изработва изделия, като комбинира различни
материали (хартия, картон, пластмаса, метално
фолио, тел).

15.

15.

ЕлектричеНови знания
ските уреди
– помощници
на човека

16.

16.

Пестене на
енергия

Затвърдяване Изброява начини за пестене на енергията при
отопление и осветление на сградите и жилищата.

17.

17.

Силата на
енергията и
на човешкия
ум

Oбобщение

18.

18.

Производство Нови знания
на мартеници

20

Посочва предназначението на кухненски елек- безопасност
трически уреди и правила за употребата им.

Описва типични дейности на популярни профе- производство
сии, свързани с производството на стоки и услуги.

7

8

Ученикът разказва и дава примери за различни механизми, които улесняват труда на
човека. Запознава се с макарата като един от простите механизми. Изработва играчка модел на асансьор, задвижван с макара.
(човекът и природата, БЕЛ)
Умения за учене/анализиране и описване на модели (макети) на изделия.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
рисунка или скица за представяне на идея.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

9

Ученикът дискутира и разказва за приложението на електричеството. Запознава се заключителна дискус приложението му в живота на хората. Изработва модел на електрическа верига за сия, преглед и анализ
осветление на автомобила.
на готовите изделия,
(човекът и природата, БЕЛ)
обобщаване, оценка,
Умения за учене/анализиране и описване на модели (макети) на изделия.
самооценка
Ученикът дискутира приложението на домашни електроуреди в бита на хората и правилата за тяхната безопасна употреба.
Изработва игра за развитие на паметта чрез рязане с ножица и съединяване чрез
залепване.
(човекът и обществото, БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/представяне на идеи.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
рисунка или скица за представяне на идея.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът назовава и описва познати източници на енергия. Дискутира различни начи- заключителна дисни за пестене на енергия в домакинството. Изработва от подръчни материали модел кусия, обобщаване,
на слънчева печка.
оценка, самооценка
(човекът и природата, изобразително изкуство)
Инициативност и предприемчивост/проучване на начини за пестене на енергия.
Умения за учене/анализиране и описване на модели (макети) на изделия.
В часа се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата „Уреди,
машини, механизми“. Учителят организира дискусия за активизиране на мисленето
на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдържанието като
подготовка за самостоятелната работа с работния лист. Съчетава се интелектуалната
дейност с практическа работа за прилагане на наученото.
(БЕЛ, човекът и природата)
Умения за учене/анализиране и описване на модели (макети) на изделия.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
рисунка или скица за представяне на идея.

рефлексия, обобщаване, дискусия, оценка,
самооценка, анализ
на готовите изделия

Ученикът дискутира различни професии, свързани с производството на стоки и услуги. Запознава се с понятието „производство“. Осъществява групова работа по изработване на изделие за училищен базар, осъществява проучване по тема.
(математика, човекът и обществото)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
изделия, свързани с празници и обичаи.
Социални и граждански компетентности/участие в екипна работа; проявяване на толерантност при работа в екип.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка
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1

2

Учебна
№ по седмиред
ца по
ред
1
2

3

4

5

6

Тема на
урочната
единица

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от
обучението

Нови понятия

3

4

5

6

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
19.

1.

Нещо ново за Нови знания
великденския
базар

Свързва значимостта на идеите и новаторството производител
с възможности за удовлетворяване желанията на потребител
потребителите.
Описва дейности на предприемача.

20.

2.

От идеята до
продукта

Нови знания

Описва дейности на предприемача.
Свързва значимостта на идеите и новаторството
с възможности за удовлетворяване желанията на
потребителите.

21.

3.

Проучване на Нови знания
потребителите

Описва дейности на предприемача.
Разбира връзката между потребители и производители.

22.

4.

Силата на
рекламата

Нови знания

Изброява начини за рекламиране на стоки и услуги.
Описва дейности на предприемача.

23.

5.

Ръчно направена хартия

Нови знания

Разказва за производството на конкретен продукт.

24.

6.

Етикет за
стока

Затвърдяване Изброява начини за рекламиране на стоки и услуги.
Разбира връзката между потребители и производители.

25.

7.

Производите- Обобщение
ли и потребители

22

7

Контекст и дейности за всяка урочна единица

8

9

Методи и форми на
Забеоценяване по теми
лежка
и/или раздели

7

8

Ученикът разглежда примери за различни типове производство. Запознава се със
съдържанието на понятията „производител“ и „потребител“ на практическа основа.
Дискутира в група идеи за нови изделия. Описва технология на изделие в работен лист.
(изобразително изкуство, БЕЛ)
Инициативност и предприемчивост/предлагане на идеи за разумно потребление на стоки.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
рисунка или скица за представяне на идея.
Социални и граждански компетентности/участие в екипна работа; участие при обсъждането и вземането на решение по проблем или тема.
Умения за учене/съставяне на план за изработване на изделие.
Ученикът се запознава с процеса на създаване на нов продукт. Разглежда ролята на
предприемачите като движеща сила за усъвършенстване на стоките и услугите за
потребителите. Изработва изделие в екип според замисъла от предишния час. Дава
идеи и взема решения в контекста на темата.
(човекът и обществото, изобразително изкуство)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
изделия, свързани с празници и обичаи.
Социални и граждански компетентности/участие в екипна работа.
Ученикът се запознава с начините за проучване на мнението на потребителите на
практическа основа – разменят помежду си анкета и обобщават резултатите. С екипно обсъждане се взема решение за промени в продукта.
(изобразително изкуство, човекът и обществото)
Инициативност и предприемчивост/проучване на информация, свързана с популярни
професии, видове потребности, предназначение на стоки и услуги.
Социални и граждански компетентности/участие в екипна работа.
Ученикът се запознава с рекламата като една важна дейност от пътя на продукта до
потребителите. Екипната работа продължава за създаване на подходяща реклама на
стоката за базара. Обсъжда и дава оценка на предложенията на другите екипи.
(изобразително изкуство, БЕЛ)
Инициативност и предприемчивост/обсъждане на идеи за рекламиране на стоки и
услуги;
Компетентности в областта на българския език/представяне на идеи; описване на изделие.
Ученикът се запознава с процеса на производство на хартията. Осъществява получаване на ръчно произведена хартия за изработване на оригинален етикет за стока.
(изобразително изкуство, БЕЛ)
Инициативност и предприемчивост/проучване на информация, свързана с популярни
професии, видове потребности, предназначение на стоки и услуги.
Ученикът дискутира пътя на стоките и услугите до потребителите и си припомня ролята на рекламата. Комбинира ръчно направена хартия, картон и други материали за
изработване на оригинален етикет. Прилага неподвижно и подвижно свързване на
елементи. (БЕЛ, изобразително изкуство)
Инициативност и предприемчивост/проучване на информация, свързана с популярни
професии, видове потребности, предназначение на стоки и услуги.
В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата
„Професии и предприемачество“. Учителят организира дискусия за активизиране на
мисленето на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдържанието като подготовка за самостоятелната работа с работния лист. Съчетава се
интелектуалната дейност с практическа работа за прилагане на наученото.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

9

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка
заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка
заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка
заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
оценка, самооценка
рефлексия, обобщаване, дискусия, оценка,
самооценка, анализ
на готовите изделия
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1

2

3

4

5

6

26.

8.

Състезание с
автомобили

Затвърдяване Конструира по указания модели от подръчни материали, като използва макара.

27.

9.

Хвърчило

Нови знания

Илюстрира чрез рисунки или скици своите идеи скица
за изработване на модели.

28.

10.

Самолет

Нови знания

Прави скица на изделие, като посочва размери
на отделни части.

29.

11.

Морски фар

Нови знания

Свързва здравината и устойчивостта на конструк- здравина на конциите с материалите, от които са направени, и с струкция
тяхната форма.

30.

12.

Ваза за укра- Затвърдяване Определя основни етапи и необходими материаса на дома
ли за изработване на изделие.

31.

13.

Ден на малкия изследовател

32.

14.

Какво научих Диагностика
в трети клас?
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Обобщение

Установяването на равнището на знанията и уменията на учениците се извършва чрез решаване на
задачи, свързани с учебното съдържание в 3. клас
и във връзка с резултатите, предвидени в учебната програма – материали, инструменти, операции,
свойства, хранителни продукти, практически умения, инициативност и предприемчивост.

7

8

9

Ученикът дискутира и разглежда различни прости механизми, които се използват от
векове в света на техниката и технологиите. Изработва самостоятелно механизъм за
задвижване на играчка, провежда състезание със съучениците си. Изпълнява технология за обработка на картон и подръчни материали. Осъществява подвижно съединение на части от механизъм за задвижване на модели.
(изобразително изкуство, човекът и обществото)
Умения за учене/изработване на изделие, модел с макара.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
рисунка или скица за представяне на идея.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът се запознава с техническата скица като достъпен начин за представяне
конструкцията на едно изделие. Изпълнява технология за изработване на играчка
хвърчило от хартия и подръчни материали. Прави опит да създаде сам техническа
рисунка или скица.
(човекът и обществото, математика)
Компетентности в областта на българския език/представяне на идеи; описване на
изделие, техническа рисунка, скица и др.

заключителна дискусия, дегустиране
на готовите десерти,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът разглежда и дискутира различни графични изображения на конструкции.
Запознава се с особеностите на техническата скица. В хода на работата по темата
използва хартия и картон за изработване на модел на самолет. Създава скица по
инструкция.
(математика, изобразително изкуство)
Умения за учене/съставяне на план за изработване на изделие, модел;
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество/изработване на
рисунка или скица за представяне на идея.
Дигитална компетентност/използване на инструменти за създаване и представяне на
информация за продукти, услуги, модели, технически обекти.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите изделия,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът описва и свързва изделия с материалите, от които са изработени. Запознава
се с понятието здравина и устойчивост на конструкцията на технически обект. Изработва модел на морски фар с типична конструкция. Прави опити.
(математика, човекът и обществото)
Умения за учене/анализиране и описване на модели (макети) изделия.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

Ученикът дискутира ролята на планирането за създаване на изделие. Свързва повторното използване на материалите с изработване на полезни изделия за дома. Прави
опити да конструира подобно изделие по собствен замисъл.
(математика, човекът и обществото)
Умения за учене/съставяне на план за изработване на изделие, модел.

заключителна дискусия, преглед и анализ
на готовите модели,
обобщаване, оценка,
самооценка

В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по темата
„Конструкции и модели“. Учителят организира дискусия за активизиране на мисленето
на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в съдържанието като
подготовка за самостоятелната работа с работния лист. Съчетава се интелектуалната
дейност с практическата работа за прилагане на наученото.

рефлексия, обобщаване, дискусия, оценка,
самооценка, анализ
на готовите изделия

Ученикът демонстрира овладените знания и умения през годината. Работи върху тесто- тестово оценяване
ви задачи и извършва практическа дейност.
Решава задачи, свързани с учебното съдържание в трети клас и във връзка с резултатите, предвидени в учебната програма – материали, инструменти, операции, свойства,
хранителни продукти, практически умения, инициативност и предприемчивост.

РАЗРАБОТИЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Име, фамилия, подпис)
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4. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

ТЕМА 1: КАКВО НАУЧИХ ВЪВ 2. КЛАС? –
ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
План за работа
Равнището на знанията и уменията на учениците
се установява чрез решаване на задачи, свързани с учебното съдържание във 2. клас, във връзка
с резултатите, предвидени в учебната програма –
предназначение на лост; подвижно свързване на
части, конструкция, студена обработка на хранителни продукти, правила за безопасност; основни икономически понятия (доход, разход, семеен
бюджет); техническа рисунка.
Процедурата по оценяването се провежда едновременно с целия клас, а по преценка на учителя може да се проведе индивидуално.
За успешното провеждане на оценяването е необходимо да се направи преговор на усвоеното
във втори клас. Дискутира се по предложените
задачи на с. 6 и 7 за около 10 мин. След това се
преминава към работния лист, с. 1. Всеки ученик
трябва да има химикалка, а за изпълнението на
практическата задача – квадратен лист хартия. За
всяка задача се присъждат определен брой точки
според получените резултати.
За работата в работния лист и изпълнението на
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практическата задача се предвиждат 25 минути.
След приключване на часа и проверка на отговорите получените точки се записват в квадратчетата до всяка задача и се сумират.
– Качествената оценка може да се определи
ориентировъчно по следната скала: до 10 т. –
слаб; 11 – 14 т. – среден; 15 – 18 т. – добър; 19 – 24
т. – много добър; 25 – 28 точки – отличен (максимален брой 28 т.).
Задача 1. Кои важни грижи за отглеждане на
домашни животни са скрити в кодираните думи?
Напиши. (Познава основни правила за отглеждане на домашни животни.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да подреди буквите в думата така, че да се
получат думи (хранене, поене, медицински грижи).
За верен отговор получава 1 точка. Максимален
брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши правилно думите, които означават грижи за животните.
Задача 2. Кои операции включва студената обработка? Отбележи. (Изброява начини за студена
обработка на хранителни продукти.)
Съдържание на дейностите: От ученика се
изисква да посочи тези операции, които са от
технологията за студена обработка на хранител-

ни продукти. За верен отговор получава 1 точка.
Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи с „“ в празното квадратче операциите за студена обработка.
Задача 3. Запиши посочените етапи при засаждане на луковица на растение. (Посочва начини
за размножаване на растения чрез засаждане на
луковица.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да запише имената на операциите за засаждане на растение с луковица. За верен отговор
получава 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши в празните
редове имената на операциите, които виждаш на
снимките.
Задача 4. Отбележи с „“ изделията, при които
се използва лост. (Посочва предназначението на
лостовете в техниката и бита.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи тези технически обекти, които използват лост, за да изпълняват предназначението си. За верен отговор получава 1 точка.
Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи в празните
квадратчета срещу изделията със знак „“ тези,
които използват лост.

Задача 5. Свържи източниците с текстилните материали, които се получават от тях. (Посочва източници за получаване на текстилните материали.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да свърже с линии текстилните материали
и източниците, от които се получават. За всеки
верен отговор получа по 1 точка. Максимален
брой 3 точки.
Указание към учениците: Свържи с линии
текстилните материали и източниците.
Задача 6. За какво може да се използва енергията на вятъра? Отбележи. (Посочва съоръжения,
при които се използва вятърът като алтернативен
източник на енергия.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да посочи верните отговори, като отбележи
случаите, в които се използва вятърът като източник на енергия. За всеки верен отговор получава
по 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи в празните
квадратчета срещу изделията със знак „“ тези,
които използват силата на вятъра.
Задача 7. Допълни изреченията, като определиш дали изпуснатата дума е стока, или услуга. (Използва наименования на стоки и услуги в
практическа работа.)
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Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да прочете внимателно задачата и да определи по смисъл за какво става дума – стока
или услуга. При верен отговор получава 1 точка.
Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Допълни на празните
редове подходящата дума (стока или услуга).
Задача 8. Определи и напиши кои са тези професии. (Познава значимостта на популярни професии.)
Съдържание на дейностите: От ученика се
изисква да напише думата под изображението,
означаващо професия. За верен отговор получава
1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши името на професията.
Задача 9. Помогни на семейството да избере
ново бюро и стол за ремонтираната детска стая
за не повече от 80 лв. Пресметни коя комбинация влиза в бюджета на семейството. Отбележи.
(Свързва изразходването на парите в семейството със задоволяването на неговите потребности и
желания.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да пресметне и определи възможната комбинация от мебели и цени. За верен отговор се
присъжда по 1 точка. Максимален брой 1 точка.
Указание към учениците: Отбележи комбинацията, която влиза в бюджета на семейството.
Задача 10. Изработи фигурата, като спазваш
значенията на линиите. (Разпознава различни линии в графични изображения при изработване на
изделие или модел.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да изработи модел на къща оригами по
графична скица, като използва лист хартия и се
ориентира по видовете линии.
Критерии, по които се оценява изделието: точно изпълнение на операциите прегъване; спазване на дадената последователност; завършено изделие. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Конструирай оригами
къща по графичната скица.
ТЕМА 2: ЗДРАВОСЛОВНИ РЕЦЕПТИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за здравословното хранене?
Проведете дискусия за храненето. Актуализирайте знанията от втори клас за необходимостта от здравословно хранене. Нека учениците да
изброят здравословни храни, да разкажат как се
хранят, да опишат примерно меню за един ден.
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Обяснете какво означава правилно хранене –
приемане на пълноценна и балансирана храна,
която е разпределена в няколко приема през
деня. Подрастващите е добре да се хранят три
пъти на ден: закуска, обяд и вечеря и да приемат
две междинни закуски.
Насочете вниманието на учениците към чинията с хранителните продукти в зад. 1. на с. 8.
Прочетете текста. Обърнете внимание на групите
продукти и частите, които заемат в чинията. Нека
учениците сами да открият кои храни трябва да
преобладават в менюто, а кои трябва да се приемат в ограничени количества.
Попитайте дали се хранят здравословно, какво
трябва да променят в своето хранене.
2. Ще науча какво е готварска рецепта.
Работа по темата – въвеждане на ново понятие
(готварска рецепта).
Попитайте учениците знаят ли какво е готварска рецепта, какво включва една рецепта, имат ли
любими рецепти за сандвичи (или други храни),
които искат да споделят.
Обърнете внимание на това, че готварската рецепта съдържа определено количество от необходимите продукти и указания за приготвянето му.
3. Къде? Какво? Как?
Разгледайте картата и попитайте учениците кои
от ястията се приготвят в района им. Дайте примери за други ястия от националната ни кухня.
4. Мога да предложа рецепта за плодов сандвич.
От втори клас учениците познават технологията за приготвяне на студен сандвич. Плодовият,
който ще изработват, се прави аналогично, но с
други продукти.
Предложените продукти за плодовите сандвичи
са примерни. Идеята е учениците да предложат
рецепта за здравословен сандвич с плодове и да
го направят. Те сами избират какви продукти ще
използват за приготвянето му. За намазване могат да използват мед, конфитюр, фъстъчено масло, сусамов тахан. Сусамовият тахан, смесен с
равно количество пчелен мед, е много полезен
за децата. Към тази смес може да се добави и
лимонов сок на вкус.
Обърнете внимание на годността на продуктите,
които нямат опаковка (плодове, зеленчуци). Попитайте как определяме дали продуктът е годен за
консумация.
Насочете вниманието на учениците към опорните въпроси, с помощта на които да предложат
своя рецепта за плодов сандвич.
Припомнете правилата за безопасна работа и
необходимостта от спазване на хигиена при приготвяне на сандвича на работното място.

Ако учениците желаят, могат да работят в групи.
Направете съответната организация за формиране на екипите и разпределяне на задачите.
Поощрете творчеството при приготвянето на
сандвичите.
След приключване на работа направете изложба и дегустирайте.
5. Умея да проучвам.
Поставете задача на избран екип да събере рецепти за полезни храни от свои роднини, близки
или съседи. Включете ги в книжката, която ще
изработите следващия час.
6. Имам идея.
Задачата е за допълнителна работа.
Учениците предлагат идеи за сандвичи и при
възможност ги записват. Тази задача ви дава възможност да проверите дали разбират същността
на понятието готварска рецепта. Коментирайте
предложените от учениците рецепти.
Оценка на работата по темата
В края на урока ги насочете към частта за
оценка и самооценка. Спазихте ли плана за работа при приготвянето на сандвича? Какво ви затрудни? Кои продукти можете да замените, като
рецептите останат здравословни? Кои рецепти
за плодов сандвич ви харесаха? Защо?

Критерии за оценяване:
1. Предлага рецепта за приготвяне на здравословна храна.
2. Ученикът спазва необходимите хигиени изисквания на работното си място.
3. Естетичен и завършен вид на сандвича.
Информационен базис
В урока учениците се запознават с понятието
готварска рецепта, групите храни, традиционни
български ястия. Предлагат рецепта за приготвяне
на плодов сандвич и я изпълняват. Припомнят си
правилата за безопасна работа при обработка на
хранителни продукти.
Храните се разделят на няколко групи според
това колко са полезни. В по-голямо количество
трябва да се консумират от първата и втората
група – хляб, зърнени и бобови храни, плодове
и зеленчуци. Групата на рибата, месото, ядките и
групата на млечните продукти също са полезни,
но от тях трябва да се приема в по-малко количество. Храните от последната група съдържат
повече мазнини и захар. Всеки ден трябва да се
консумира разнообразна здравословна храна и
да се ограничат захарните изделия (бонбони, шоколади, вафли, торти), напитки със захар, снакс,
чипс.
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ТЕМА 3:
СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за запазването на храната за
по-дълго време?
Предварително поставете задача на учениците
да донесат опаковки от хранителни продукти, на
които е означен срокът на годност. Ще ги използвате при задача 2.
Припомнете къде се отбелязва годността на
хранителните продукти. Попитайте кои продукти
се съхраняват в хладилник и дали знаят как трябва да се подреждат храните в хладилника. Преминете към зад. 1, с. 10.
Прочетете и коментирайте текста. Правилното
подреждане на продуктите в хладилника е важно, за да се запазят годността и свежестта им.
Между продуктите се оставя място, за да минава студеният въздух. За да запазят полезните си
свойства, някои продукти не се съхраняват в хладилник: картофи, лук, чесън, домати, мед, банани.
Те се държат на хладно и сухо място.
2. Ще науча как се отбелязва годността на
хранителните продукти.
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Работа по темата – сравняване трайността
на отделни храни и правила за тяхното съхраняване.
Разгледайте означения срок на годност на донесените опаковки на български и чужд език (ако
има на чужд език). На някои опаковки годността е
отбелязана с печат, а на други е залепена бележка. Обяснете какво означава. При необходимост
използвайте първата таблица. Прочетете надписите и обяснете значението им. Насочете вниманието към надписите на чужд език. Попитайте учениците дали познават значението им.
Преминете към втората таблица. Сравнете
годността на храните. Трайността на хляба е по
БДС. Има различни видове хляб с по-голяма трайност.
3. Къде? Какво? Как?
Трайността на храните се определя в лаборатории. Отбелязва се на опаковките. След отварянето им се съхраняват по указанието (напр. „Да
се съхранява в хладилник и да се консумира до 3
дни след отварянето.“).
4. Мога да направя книжка с полезни съвети
и рецепти.
Покажете готово изделие и обсъдете как е изработено.

Разгледайте технологията, представена в зад.
4, с. 11. Коментирайте етапите на работа, материалите и инструментите, необходими за всеки етап
(напр. линия и ножица за биговането), и безопасността на изпълнението им. Ако учениците искат,
могат да донесат своя снимка, която да залепят
вместо предложената в приложението.
В книжката самостоятелно записват полезни
съвети за съхраняване на продукти в хладилник и
събраните рецепти.
5. Умея да проучвам.
В глобалната тема „Планиране и обработка“ сме
предвидили три задачи, свързани с проучване.
Събраните рецепти от проучването в предходната
тема учениците включват в изработената книжка.
Останалите две проучвания се представят в обобщителната тема „Аз и природата“. Може да разделите учениците от класа на две групи и всяка да
работи по една от тези задачи (зад. 5, с. 11 и зад.
6, с. 17). Коментирайте как може да се представи
информацията в обобщителната тема (презентация, табло, рисунки).
Ако сте избрали да използвате екипна работа,
поставете задача на определения екип да проучи
трайността на определени хранителни продукти.
Могат да го направят в хранителен магазин или с
помощта на родителите си, като използват интернет сайтове на производители на стоки. Обикновено киселото мляко се съхранява при температура 2 – 6 °C и има около 20 дни срок на годност.
Луканката и саламите (в опаковка) се съхраняват около 60 дни. Кашкавалът има голям срок на
годност – 10 – 12 месеца. След отваряне се съхранява в хладилник и се използва до 14 дни. За
годността на хранителните продукти, които нямат
етикет, се ориентираме по цвят, вкус, мирис.
Оценка на работата по темата
В края на урока ги насочете към частта за оценка и самооценка.
Какво ново научихте за трайността на хранителните продукти? Как трябва да ги съхраняваме? Какви материали и операции използвахте при
изработването на книжката?
Критерии за оценяване:
1. Сравнява трайността на отделни храни.
2. Посочва правила за съхраняването им.
3. Постига завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците се запознават с трайността
на отделни храни и правилата за съхранението им.
Учат се как да подредят продуктите в хладилника,
за да ги запазят за по-дълго време. Запознават
се с надписи, които обозначават трайността на
продуктите на български и на чужд език: „най-до-

бър до“ („best before/by“), „използвай преди“ („use
by/before“), „дата на производство“ („manufacture
date“/MFGDT). Изработват книжка, в която записват полезни съвети за съхраняването на продуктите и събраните рецепти за полезни храни.
На долните рафтове температурата в хладилника е по-ниска. Там се държат храни с по-малка трайност: млечни продукти, яйца, месо, риба.
Рибата и месото се съхраняват в оригиналните
им опаковки в дъното на долния рафт до приготвянето им. В отделни чекмеджета се съхраняват
плодовете и зеленчуците, а на горните рафтове
– готови храни, които трябва да се консумират
до няколко дни. Подправки, сосове, кетчуп, горчица, напитки може да се държат на вратата на
хладилника.
Трайността на храните се обозначава на опаковката. Означението „най-добър до“ показва
посочената дата, до която се запазва качеството
на продукта. Ако е съхраняван правилно и опаковката не е нарушена, може да е годен за употреба.
Трябва да се провери дали храната има добър
вид, мирис и вкус. След отварянето на храната
трябва да се спазват указанията на опаковката,
които показват в какъв срок трябва да се консумира. Expiration date или съкратено EXP може
да се причисли като вариант на best before. Продуктът е все още годен за употреба, но някои
негови качества могат да се нарушат. „Срок на
годност“ – храната може да се консумира до тази
дата. Поставя се на нетрайни храни – месо, риба,
мляко и др. Важно е и правилното съхранение на
продуктите.
Повече информация можете да намерите на
сайта на Българската агенция по безопасност на
храните.
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ТЕМА 4: ГРИЖИ ЗА РАСТЕНИЯТА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за растенията?
Проведете дискусия, с която да припомните
грижите, които се полагат за растенията. Използвайте предложените картини в зад. 1. Попитайте
от какво се нуждаят стайните цветя, за да растат
здрави. Кой се грижи за растенията в градината?
А кой се грижи за растенията в природата?
2. Ще науча как се подобряват условията за
отглеждане на растения.
Работа по темата – прилагат различни начини
за подобряване на условията за отглеждане на
растенията, обогатяване на състава на почвата,
поливане, укрепване на растенията.
Насочете вниманието на учениците към снимките в зад. 2. Попитайте ги какво е показано и
знаят ли как се подхранват растенията. Прочетете
текста или разкажете за необходимостта от наторяване, което доставя на почвата необходимите
вещества. Цъфтящите и листните растения имат
нужда от различни торове. Обсъдете от какви грижи се нуждаят растенията в училищния двор. Нека
учениците да разкажат какви растения отглеждат

32

техните близки и какви грижи полагат за тях.
3. Къде? Какво? Как?
Обсъдете ползите от растенията. Дайте на учениците кратко време за обсъждане и направете
обобщение. Задачата има за цел да покаже, че
растенията са важна част от живата природа. Използват се:
• за храна;
• за облекло;
• за лекарства;
• за фураж;
• в строителството;
• за пречистване на въздуха от вредни вещества;
• обогатяват въздуха с кислород;
• за естетическа наслада (създават уют у дома)
и др.
4. Мога да направя лейка от отпадъчни материали.
За изработване на изделието използвайте събраните отпадъчни материали от миналата учебна
година.
Нека учениците да опишат етапите при изработването му. При нужда им окажете помощ.
Учениците определят мястото, на което се залепват елементите на лейката (чучур и дръжка).

Напомнете правилата за безопасна работа.
Кои от предложените материали могат да бъдат заменени с други? Кофичката за кисело мляко може да бъде заменена с кофичка от сладко,
чашка за кафе и др. Ако лейката се изработи от
по-голяма кофичка, не се залепва дръжка и в нея
може да се постави малка саксия с цвете.
5. Интересно е да знам.
Коментирайте предложените факти за японското изкуство икебана.
Оценка на работата по темата
В края на урока ги насочете към частта за
оценка и самооценка. Обсъдете изпълнението на
практическата задача. Коментирайте изпълнението на изделията. Как се справихте с изработката
на изделието? Доволни ли сте от работата си?
Срещнахте ли трудност?
Критерии за оценяване:
1. Прилага различни начини за подобряване на
условията за отглеждане на растенията, обогатяване на състава на почвата, поливане, укрепване на растенията.
2. Красив и завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците си припомнят грижите за
стайните растения. Запознават се с различни начини за подобряване на условията за отглеждането им, обогатяване на състава на почвата, поливане, укрепване. Изработват изделие, като описват
технологията му.

ТЕМА 5: ВЪВ ФЕРМАТА ЗА ЖИВОТНИ –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за труда на фермерите?
Направете уводна беседа за труда на фермера.
Използвайки мисловната карта, учениците описват грижите, от които се нуждаят животните. Разширете знанията на учениците, като използвате
и личния им опит. Кои домашни животни знаете?
Защо се отглеждат? От какви грижи се нуждаят?
2. Ще си припомня защо е необходимо да се
полагат грижи за домашните животни.
Използвайте текста, за да дискутирате необходимостта от грижи за домашните животни, които
включват осигуряване на топли и чисти помещения, правилно хранене и поене, добро обслужване,
медицински грижи. Подчертайте ролята на добрите
грижи за животните за осигуряване на качествени
продукти. Какви са специфичните грижи за птиците, кравите, овцете, козите, зайците?
3. Къде? Какво? Как?
Предложете на учениците да си представят, че
са фермери. Нека да изберат домашни животни,
които искат да отглеждат, и да разкажат, като допълнят предложения текст. Коментирайте защо са
избрали тези животни.
4. Мога да направя пиленца за украса.
Предложените пиленца за украса са с различна
трудност на изпълнение. Всяко дете може да избере как да изработи изделието според възможностите си. Тези, които работят по-бавно, могат да
изработят пиленце от оцветените шаблони. По-бързите деца сами да си изработят шаблон, като пренесат изображението в квадратната мрежа.
Разгледайте технологията, представена в задача 4, с. 15. Тя показва изпълнението на изделието, при което се използва предложената мрежа.
Учениците използват нарисуваното пиле в малката мрежа и пренасят, довършвайки започнатото
в голямата мрежа. Изрязват и с получения шаблон очертават на картона. Изрязват и останалите елементи, оцветяват и сглобяват. За по-голяма устойчивост на пиленцето могат да използват
пластилин при закрепването на щипката върху
крачетата.
Обърнете внимание на правилното и безопасно
изпълнение.
След приключване на практическата работа направете изложба.
5. Умея да обсъждам и представям.
Проведете дискусия и обсъдете ползите, заради
които се отглеждат животните.
6. Имам идея.
Задачата е за допълнителна работа. Ученици-
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те представят свои идеи за направа на животни
от природни материали, които могат да изработят
със своите близки или в часовете за извънкласна
работа.
Оценка на работата по темата
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка. Обсъдете готовите изделия. Коментирайте изпълнението им. Какви грижи
се полагат за домашните животни? Как се справихте с изработката на изделието? Доволни ли
сте от работата си?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът разбира необходимостта от грижи
за домашните животни.
2. Изпълнява точно технологичните операции.
3. Постига завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците си припомнят какви грижи
се полагат за домашните животни, като използват мисловната карта. Разширяват се знанията
им за необходимостта от ежедневни грижи, за да
се получат качествени продукти. (Ако разполагате с необходимата техника, покажете съвременно оборудвана ферма.) Пренасят в мрежа, за да
си направят шаблон, с който изработват пиленца
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за украса. Дискутират и изброяват ползите от отглеждането на животни. От кравите, овцете, козите, биволиците се получават мляко, месо, кожи,
а от птиците (кокошки, пуйки, гъски, патици, пъдпъдъци, щрауси, токачки) – месо, яйца, пух, пера,
мас. Прасета се отглеждат за месо, кожи и мас,
а зайците – за месо и кожи, охлювите – за козметични продукти, месо, лекарства.

ТЕМА 6: ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за разделното събиране на отпадъци?
С уводна беседа актуализирайте знанията на
учениците за разделното събиране на отпадъци.
В синия контейнер се изхвърлят отпадъците от
хартия и картон. В жълтия контейнер се изхвърлят пластмасови и метални отпадъци, а в зеления
– от стъкло.
Акцентирайте на ограничеността на ресурсите и
замърсяването на природата. При необходимост
използвайте текста. Дайте примери за провеждане на кампании в училищата за събиране на
отпадъчна хартия или пластмасови капачки с благотворителни каузи.
Попитайте учениците какво могат да направят,
за да се намалят отпадъците (да използват икономично материалите, с които работят; да не
късат тетрадките; да събират разделно отпадъците; да намалят използването на пластмасови
чинии, чашки и др.).
2. Ще науча какво е рециклиране.
Работа по темата – въвеждане на ново понятие

(рециклиране).
Разгледайте схемата с учениците и я коментирайте: новите пластмасови бутилки се използват,
събират се разделно, преработват се и се превръщат в нови бутилки (или други пластмасови
изделия). Обяснете, че при рециклирането старите неща се превръщат в нови продукти (изделия),
като се преработят.
Насочете вниманието към зеления контейнер.
Разделно ли са събрани? Какво не трябва да се
изхвърля в зеления контейнер?
С подходящи въпроси помогнете на учениците
да разберат ползите от рециклирането: пестят се
природни ресурси, намалява се замърсяването на
околната среда, спестява се енергия и отпадъците
намаляват.
Можете да използвате подходящи видео материали, за да проследите процеса на преработка
на пластмасата.
3. Къде? Какво? Как?
Предложеният текст насочва вниманието към
повторната употреба на пластмасовите отпадъци.
Разгледайте картините. Заедно потърсете отговори на предложените въпроси, касаещи опазването на околната среда: Къде е добре да се строят
предприятия за рециклиране на пластмасови от-
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падъци? Как помагат на хората от района? Замърсяват ли околната среда?
4. Мога да направя модел на завод.
Практическата задача включва изработване на
изделие по разгъвка.
Нека учениците да опишат етапите при направата му. При нужда им окажете помощ.
Обърнете внимание на правилата за безопасност.
След приключване на практическата работа направете изложба.
5. Да обсъдим и предложим.
Насочете вниманието на учениците към предложения казус. Дискутирайте техните предложения.
Как помагаме на природата?
6. Умея да проучвам.
Ако сте избрали да използвате екипна работа, поставете задача на определен екип да проучи интересни факти за рециклирането, които да
представи в обобщителния урок към тази глобална тема.
Оценка на работата по темата
В края на урока ги насочете към частта за оценка и самооценка.
Как се справи? Оцени своята работа и тази на
твои съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите?
3. Има ли красив външен вид?
Въпроси за заключителна дискусия: Какво ново
научи за преработването на отпадъците? Защо
трябва да се рециклират? Какво ще се случи, ако
отпадъците не се рециклират?
Критерии за оценяване:
1. Разбира необходимостта от повторна преработка на материалите.
2. Постига завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока се въвежда новото понятие рециклиране. Учениците проследяват цикъла при рециклиране на пластмасови изделия. Разбират ползите
от повторната преработка на материалите. Дискутират казус, свързан с пестене на хартия. Изработват изделие по разгъвка. Оценяват своето
изделие и това на съучениците си.
Темата позволява да поговорите за опазването на природата, ефективното използване на
ресурсите, разделното събиране на отпадъците.
Обяснете на учениците, че събирането и преработването на отпадъците зависи от всички нас. С
рециклирането се грижим за природата, защото
намаляват отпадъците на сметището, пестят се
природни ресурси и енергия, намалява се замърсяването на въздуха и водата.
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ТЕМА 7: АЗ И ПРИРОДАТА –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
В урока се прави преговор на изученото в глобалната тема „Планиране и обработка“ и се установява равнището на усвоените знания и умения чрез
решаване на задачи в работния лист. Използването на работния лист е по желание на учителя. Ако
реши да го използва, задачите в него се изпълняват самостоятелно от учениците под негов контрол,
а при необходимост и с негова помощ. Работният
лист може да се използва с диагностична функция
и да се приложи към портфолиото на ученика. Учителят се съобразява с възможностите на учениците
и преценява каква част от времето в часа да отдели
за изпълнението на задачите.
План за работа
Общи насоки:
Ново в обобщителните теми е рефлексията.
Използвайте предложените въпроси в рубриката
„Време за размисъл и за преценка“, за да провокирате учениците да бъдат критични към себе си
и да споделят своите впечатления за изученото
учебно съдържание, къде срещат трудност, кои
задачи са интересни или лесни, справят ли се
самостоятелно, или с помощ, разбират ли това,
което учат. Рефлексията ще им помогне да разсъждават, да осмислят това, което са разбрали,
да отделят главното, същественото и това, което
ще им бъде полезно в бъдеще.
Направете кратка беседа, като използвате
предложените въпроси в обобщителния урок. Припомнете как се подобряват условията за отглеждане на растения, грижите за домашните животни. Попитайте за съхраняването на хранителните
продукти и тяхната трайност. Наблегнете на използваните в уроците понятия: готварска рецепта и рециклиране.
Регламентирайте времето, което ще предоставите на екипите, за представяне на проучването
по двете теми.
Преминете към работния лист и продължете с
практическата задача.
Задачите в работния лист са свързани с резултатите от глобалната тема.
Задача 1. От какви грижи се нуждаят растенията?
Поливане; почистване; подхранване (наторяване); укрепване, разрохкване на почвата.
Задача 2. Какви грижи се полагат за домашните
животни?
– Осигуряване на чисти, сухи и топли помещения; правилно хранене; поене; почистване; медицински грижи.
Задача 3. Записват продуктите, необходими за
изпълнение на готварската рецепта.

2 ябълки, 1 банан, 1 киви, половин чаша кисело
мляко, 1 лъжица мед, бадеми.
Задача 4. Подреждат продуктите според трайността им. (Могат да започнат от продукта с най-малка
трайност или обратно.)
Хляб; кисело мляко; кашкавал.
Задача 5. Дават свои предложения за намаляване на отпадъците. За верен се приема всеки приемлив отговор.
– Събирам разделно отпадъците.
– Използвам пестеливо материалите.
– Намалявам използването на пластмасови
чашки и чинийки.
Задача 6. Изпълняват практическата задача от
учебника.
Учениците могат да нарежат сламките вкъщи.
Парченцата да бъдат малки – около 1 см. Ако правите нарязването в клас, добре е това да стане в съд
или плик, за да не се разпръскват из класната стая.
Как се справих?
Отбелязват в работния лист.
Критерии за оценка на изделието: завършеност и
красив външен вид.
Работният лист и завършеното изделие (снимка)
се добавят към портфолиото на ученика.
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ТЕМА 8:
ЕЛХИЧКА ЗА УКРАСА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за материалите?
Направете уводна беседа с класа за видовете
материали. Могат да посочат различието и приложението на всеки от видовете материали в ежедневието. Може да се проведе и кратка дискусия:
„Защо хората са измислили изкуствените материали?“. Какво се пести с това? Дали използването
на изкуствени материали е полезно за хората? А
за природата?
2. Ще се науча да разпознавам изделия от
пластмаса и гума.
Насочете учениците към разглеждане на илюстрациите в задача № 2 на с. 20. Те назовават
различните материали, от които са изработени –
пластмаси и гума. Запознават се някои характеристики на пластмасите и гумата. Коментират се
последиците при изхвърлянето им след употреба
и начините за рециклиране.
3. Къде, какво, как?
Насочете учениците към изпълнение на задача
№ 3 на с. 20. Използвайте насочващи въпроси, за
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да улесните мисленето на децата. Трябва да посочат приложенията на пластмасата и гумата в бита.
4. Мога да направя елхичка за украса.
Разгледайте технологията, посочена в зад. 4 на
с. 21. Започнете представянето на практическата
задача с показване на видеото от електронната
платформа или директна демонстрация на етапите
от технологията.
Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: очертаване, изрязване, шиене. Дайте инструкции за правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от
изработването на изделието. Направете текущ инструктаж по време на работа, ако е необходимо.
Организирайте работата на децата, а след приключване направете оценка на изделията.
5. С опит е забавно.
Как се наелектризират изделията от пластмаса
и гума?
Учениците трябва да направят опит, като използват тънка хартия (тишу) и балон. Когато балонът
се наелектризира, той привлича тънката хартия
и по този начин се осъществява „прегръдката“. С
помощта на този опит учениците разбират, че изкуствените материали се наелектризират, трупат
статично електричество. Това понякога създава

дискомфорт при носене на дрехи, направени от
изкуствени влакна.
Оценка на работата по темата
Осъществете връзка с наученото в урока, обобщете, прегледайте и оценете работата на учениците. Насочете ги към обобщаване на получените
знания за свойствата пластичност и еластичност
на материалите.
Какво беше най-интересно в урока? Какво ново
научихте? Каква е разликата между свойството
пластичност и еластичност? Успяхте ли да завършите изделието? С какво се справихте лесно и
какво ви затрудни? Допуснахте ли грешки? Върху
какво трябва да се упражнявате още? Лесно ли изпълнихте операцията шиене? Какво е усещането
при работа с гума?
Критерии за оценяване:
1. Точно изрязване.
2. Здраво зашиване на копчетата.
3. Естетичност и завършеност на изделието.
Информационен базис
Хората използват различни материали. Различаваме дървесни, метални, пластмасови, текстилни, кожени, строителни и други материали. Глината, пясъкът, дървесината се срещат в природата.
Те са естествени материали.
Гумата и пластмасата не се срещат в природата. Те се получават след сложна преработка. Каучукът е естествена суровина за производството
на гума. Той се добива трудно, затова учените са
измислили как да произвеждат синтетичен каучук
(гума), който се произвежда от широко достъпни
и евтини материали и се доближава до свойствата на естествения каучук.
Пластмасата намира много приложения в бита.
Основната суровина за нея е нефтът. Произвеждат се пластмаси с различни свойства. Има над
10 000 вида различни пластмаси.

ТЕМА 9:
ЛЕТЯЩОТО ТОПЧЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
1. Какво знам за свойствата на различните
материали?
Направете беседа с класа за различията между
свойствата на хартията и пластмасата. Нека учениците да изброят кои от тези свойства ги правят подходящи за изработването на съответните
предмети.
2. Ще науча за свойствата пластичност и еластичност на материалите.
Насочете учениците към разглеждане на илюстрациите в задача № 2 на с. 22. Учениците се
запознават със свойствата – пластичност и еластичност. Добре е учениците да дадат примери за
изделия, които притежават тези свойства.
3. Къде, какво, как?
Насочете учениците към изпълнение на задача
№ 3 на с. 22. Използвайте насочващи въпроси, за
да улесните мисленето на децата. Кое свойство
на материала го прави подходящ за изработването на посочените изделия? Кои други материали
могат да се използват за това? Как се нарича
това свойство?
4. Мога да направя играчка от отпадъчни материали.
Разгледайте технологията, представена в зад. 4
на с. 23.
Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: рязане, укрепваме, нарязване, връзване. Ако има
възможност, използвайте видеото в електронната
платформа. Припомнете правилата за безопасна
работа.
Организирайте работата на децата, а след приключване направете оценка на изделията.
След изработването на изделията учениците
трябва да изпробват свойствата на материалите и
да направят извод – кога топчето лети по-далече.
Напомнете на учениците да използват безопасно
играчката. Никога да не насочват изстрелването
на топчето към друг човек!
5. С опит е забавно.
Учениците правят опита, описан в зад. 5. Записват резултатите в таблица на отделен лист. Правят
изводи за свойствата на ластика и пластилина.
Оценка на работата по темата
Осъществете връзка с наученото в урока, обобщаване, преглед и оценка на работата. Насочете
учениците към обобщаване на знанията за свойствата пластичност и еластичност на материалите.
Какво беше най-интересно в урока? Какво ново
научихте? Какво е пластичност? Кои материали
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притежават това свойство? Какво е еластичност? Кои материали са еластични? Успяхте ли
да завършите и изпробвате летящото топче? С
какво се справихте веднага и какво ви затрудни?
Допуснахте ли грешки? Върху какво трябва да се
упражнявате още? Кой етап от изработването
на изделието е най-труден? Каква е разликата
при работа с материали с различни свойства?
Критерии за оценяване:
1. Спазване на технологията.
2. Завършеност на изделието.
3. Добро функциониране на изделието.
Информационен базис
Материалите притежават различни свойства. Те
определят предназначението и използването им в
ежедневието. Това е причината да имаме едни и
същи предмети, изработени от различни материали, според свойствата и конкретното приложение.
Например: стъклена и пластмасова чаша, хартиена или пластмасова подвързия за тетрадките,
стъклена или метална опаковка за безалкохолните напитки.
В нашето ежедневие се нуждаем от материали,
които притежават различни свойства.
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Пластичните материали лесно променят своята
форма, когато ги огъваме или приложим натиск.
След въздействието върху тях те запазват формата, която сме им придали. Такива материали са:
хартия, картон, тел, пластилин, глина и др. Някои
материали позволяват да променяме първоначалната им форма, но веднага след това възвръщат
първоначалното си състояние. За тях казваме, че
са еластични. От такива материали са изработени ластикът, пружината, балонът и др.

ТЕМА 10: ЩИПКА ЗА БЕЛЕЖКИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за материалите и тяхното комбиниране?
Направете беседа или дискусия с класа за комбинирането на материалите. Важно е учениците
да осъзнаят, че всеки материал има различни
свойства и това е определящо при използването
им в отделните изделия. Затова има еднакви по
предназначение изделия, в които са комбинирани
различни материали.

2. Ще науча какво е оразмеряване.
Използвайте текста и изображенията, за да
представите новото понятие: оразмеряване. При
изработване на изделията се използват различни
инструменти за измерване: линия, шивашки метър, дърводелски метър, ролетка и др. При оразмеряването се нанася размерът върху материала.
3. Къде, какво, как?
Насочете учениците към изпълнение на задача
№ 3 на с. 24. Това е една много интересна задача,
която може да провокира мисленето на децата.
На базата на своя опит и знания в хода на дискусията учениците да посочат защо велосипедите се правят от тези материали – метали, гума,
пластмаса.
4. Мога да направя щипка за бележки.
Разгледайте технологията, представена в зад. 4
на с. 25.
Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: оцветяване, рязане, залепване, огъване. Подчертайте
необходимостта от спазване на технологията, за
постигане на отличен краен резултат.
Припомнете правилата за безопасна работа.
Организирайте работата на децата, а след приключване направете оценка на изделията.

5. Умея да оразмерявам.
Задача 5 на с. 25 е за приложение на усвоеното
в часа понятие – оразмеряване. За шаблон могат
да използват различни форми – квадрат, правоъгълник, кръг, звезда и др.
6. Имам идея.
Задачата е допълнителна. Тя провокира творческите умения на третокласниците. Идеята е
да направят отличителен знак на класа, който
да поставят на щипка. Насочете учениците към
най-същественото, което смятат, че ги отличава
от останалите класове, за да го изразят в своя
отличителен знак.
Оценка на работата по темата
Направете обобщение и насочете към преглед и
самооценка на работата.
Какво беше най-интересно в урока? Какво ново научихте? Какво представлява оразмеряването? Какви инструменти и други помощни пособия се използват за него? Успяхте ли да завършите и изпробвате
щипката за бележки? С какво се справихте веднага
и какво ви затрудни? Допуснахте ли грешки?
Критерии за оценяване:
1. Спазване на технологията.
2. Завършеност на изделието.
3. Функционалност на изделието.
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ТЕМА 11: ИГРАЧКИ ЗА ЕЛХА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
1. Какво знам за произхода на текстилните
материали?
С първата задача актуализирайте знанията на
учениците за произхода на текстилните материали. Използвайте изображенията, за да назоват
източниците, от които се получават.
2. Ще си припомня как се обработват текстилните материали.
Насочете учениците към разглеждане на задача
№ 2 на с. 26. Припомнят се различни технологични операции, които се използват при обработка
на текстилните материали. Припомнят се инструментите и пособията, които се използват за обработка на текстил.
3. Къде, какво, как?
Разгледайте илюстрациите на задача №3 на с.
26. Коментирайте приложението на текстилните
материали. Посочете защо текстилът има голямо
приложение в бита на хората.
4. Мога да направя играчки за елха от текстилни материали.
Разгледайте технологията, посочена в зад. 4 на
с. 27.
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Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: очертаване, изрязване, шиене, връзване.
Организирайте работата на децата, а след приключване направете оценка на изделията.
Не пропускайте да припомните изискванията за
изпълнение на бод тропоска и безопасната работа с игла.
5. Имам идея.
Задачата е допълнителна и дава възможност
на учениците да използват творческите си умения и да приложат на практика възможността да
комбинират различни материали, за да изработят елхичка от отпадъчни материали. На база на
опита си откриват или допълват знанията си за
различните свойства на материалите Тук прилагат
операцията връзване.
6. Интересно е да знам.
Рубриката дава допълнителни знания на учениците за обработка на текстилните материали. За
да се осигури бърза и лесна работа с тях, за
дребни и бързи поправки на текстилните изделия
вече има създадени лепила, които лепят текстил.
Оценка на работата по темата
Направете обобщение и насочете към преглед и
самооценка на работата.

Какво беше най-интересно в урока? Какво припомнихме за текстилните материали и тяхната
обработка? Защо текстилът има толкова голямо
приложение в бита? Успяхте ли да завършите изделието? С какво се справихте веднага и какво ви
затрудни? Допуснахте ли грешки?
Критерии за оценяване:
1. Точно изрязване.
2. Равномерни бодове при шиенето.
3. Завършен и естетичен вид на играчката.

ТЕМА 12: МАТЕРИАЛИТЕ ОКОЛО НАС –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
План за работа
Урокът е своеобразен преговор на изучения
учебен материал в глобалната тема „Инструменти
и материали“.
Целта е по естествен и интересен начин да се
обобщят знанията на учениците, усвоените технологични операции и формираните умения за работа, както и да се проследи равнището на усвоеност на програмните знания.

Въвеждане в темата
В уводната част насочете вниманието на учениците към въпросите от рубриката „Време за размисъл и преценка“. Направете кратка дискусия с
участието на колкото може повече деца по въпросите. Акценти в разговора са интересът, разбирането, личните впечатления и преживявания,
емоциите. Стимулирайте по-активното участие в
учебния процес на учениците, като се надскачат
конкретните знания и умения. Пренасянето на разговора в полето на рефлексията дава възможност
да се направи съзнателен преход от механично
запомняне и прилагане към осъзнато запомняне
и прилагане.
Направете беседа с класа за изработените през
периода на работа по темата изделия, припомнете
технологичните операции, различните материали,
с които сте работили. Попитайте за изработените
изделия, включвайте във въпросите използваните
в уроците понятия, примерите и важните понятия.
Работата в темата на страниците на учебника е
предварителна подготовка за задачите в работния
лист, които имат за цел да се установи равнището
на усвоените знания и умения на учениците по
темата. Проведете кратка беседа (разговор) по
представените задачи в учебника. Те са свързани
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различните материали. Припомнят си инструментите, които се използват при оразмеряването на
различните материали.
4. Какви операции се използват при обработката на изделия от текстил? На илюстрацията в учебника към зад. 4 има илюстрации, които
показват различните операции за обработка на
текстила – рязане, преплитане, шиене, връзване.
Припомнят се видовете текстилни материали и
технологичната им обработка (например текстилът се шие ръчно или машинно, а преждите се
плетат или преплитат, връзват).

с резултатите от съдържанието на темата. Целта
е да се актуализират и обобщят знанията на учениците, за да им се даде възможност за добро
представяне на тестовите задачи в работния лист.
Да си припомним най-важното, което изучихме:
1. Какво знаеш за пластмасата и гумата? Учениците разглеждат илюстрацията на зад. 1, с. 28
и назовават различните предмети, изобразени
на нея и материала, от който са изработени –
пластмаса, гума. Разглеждат различните свойства, които притежават двата материала и приложението им в бита, което се определя от тези
свойства.
2. Какви свойства притежават материалите?
Третокласниците посочват двете изучени свойства – пластичност и еластичност. Припомнят
си, че при наличие на свойството еластичност,
материалът възвръща първоначалната си форма,
докато пластичните материали лесно променят и
запазват първоначалната си форма, което ги прави подходящи за моделиране.
3. Какво знаеш за оразмеряването? С изпълнението на зад. 3 на с. 28 се преминава към
обобщаване на знанията за оразмеряване при

44

Работен лист
След проведената дискусия на основата на
страниците в учебника насочете учениците към
задачите в работния лист.
Задача 1. Отбележи с „Х“ изделията от пластмаса и с „“ – изделията от гума. Правилни отговори: пластмаса (кофичка от кисело мляко); гума
(гумичка и автомобилна гума).
Задача 2. От какъв материал са направени изделията? Напиши. Правилни отговори: текстил,
пластмаса, картон.
Задача 3. Кое свойство притежава материалът
– еластичност или пластичност? Отбележи с „Х“.
Правилни отговори: пластилин (пластичност), ластик (еластичност), балон (еластичност).
Задача 4. Избери правилния отговор. Когато
нанасяме размера върху изделието, казваме, че
оразмеряваме. Правилният отговор е в) оразмеряваме.
Задача 5. Кои от инструментите са необходими
за работа с текстилни материали? Отбележи. Правилни отговори: шивашки метър, игла и ножица.
Задача 6. Кои операции се използват при изработване на изделия от текстил? Отбележи. Правилни отговори: шиене, преплитане и връзване.
Непопълнено остава квадратчето с биговане, защото това е операция при обработка на картон.
5. Практическа задача: Мога да направя хартиено бухалче.
С материалите в приложението учениците изработват бухал, като използват технология на преплитане на хартиени ленти.
Критерии за оценка:
1. Спазване на технологията.
2. Завършеност на изделието.
3. Естетичен външен вид.
Обобщение и оценка на работата по темата:
Преценката е на базата на получените резултати. Работният лист и завършеното изделие (снимка) се добавят към портфолиото на ученика.

ТЕМА 13: АСАНСЬОР –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за механизми, които помагат на
човека?
Въвеждаща дискусия за различните механизми,
които улесняват труда на хората. Темата е подходяща да се направи вътрешнопредметна връзка за актуализиране на знания от първи и втори
клас за познатите вече механизми колела и оси и
лост. Те се използват в множество уреди и машини, които улесняват труда на хората. Подходящо
е да поръчате на учениците да направят предварително проучване, като използват изображения
и информация от разнообразни източници, включително интернет. Осигурете нагледни средства
и друга информация, както и въвеждащи задачи
чрез електронната платформа. Създайте предварителна нагласа у учениците да се запознаят с
един нов механизъм – макарата.
2. Ще науча какво е макара и как се използва.
Работа по темата – разглеждане и изясняване
на съдържанието на понятието „макара“. Насочете вниманието на учениците към изображенията.
Направете връзка между колелото и макарата –

по какво си приличат и по какво се различават.
Коментирайте чрез примери, кратки описания и
приложение в техниката и технологиите.
3. Къде? Какво? Как?
Коментирайте различни приложения на макарите в света на техниката. Разгледайте снимките и
дайте възможност на учениците да се ориентират
къде се намира макарата в различни уреди и машини, според външните белези и функции.
4. Мога да направя модел на асансьор.
Започнете представянето на практическата
задача с показване на видеото от електронната
платформа или директна демонстрация на етапите от технологията. Проследете всяка операция и
мотивирайте последователността като важно условие за постигане на успешен резултат. Дайте
инструкции за правилното и безопасно изпълнение на всеки етап от изработването на изделието.
Направете текущ инструктаж по време на работа,
ако е необходимо.
След завършване на изделията дайте възможност на децата да изпробват асансьорите си.
5. Имам идея.
Изпълнете задача 5. на с. 31. В нея учениците прилагат вече овладени умения да представят
конструкция на изделие с помощта на техническа
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рисунка. Насочете ги да спазват външните характеристики и функционално предназначение на макарата. Поканете деца да покажат предложенията
си. Направете кратко обсъждане.
6. Умея да проучвам.
Задачата е за допълнителна работа. Дайте насоки на учениците да използват разнообразни
източници за получаване на информация относно приложението на познатите вече механизми и
тяхната употреба.
Оценка на работата по темата
Осъществете връзка с наученото в урока, обобщаване, преглед и оценка на работата. Насочете учениците към обобщаване и конкретизиране
на приложението на макарите.
Какво беше най-интересно в урока? Какво ново
научихте? Какво е макарата – механизъм или машина? Успяхте ли да завършите и изпробвате модела на асансьор? С какво се справихте веднага и
какво ви затрудни? Допуснахте ли грешки? Върху
какво трябва да се упражнявате още? Кои уреди помагат на хората да издигат лесно товари?
Какво е най-важно да запомним за механизмите,
които се използват при различни технически уреди и машини?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът описва и дава примери за макарата
и нейното приложение.
2. Изпълнява самостоятелно технология за изработване на модел.
3. Успешно завършва работата си и демонстрира принципа на работа на асансьора.
Информационен базис
Произходът на макарите не е известен, но има
доказателства, че те са били използвани в стари
времена. Архимед, известен гръцки учен, роден в
Сиракуза (Гърция), е изучавал много области на
науката и е изобретил много интересни приспособления, които да улесняват труда на хората. Той
използвал макари, за да изтегли кораб от водата
на сушата. Архимед е посветил целия си живот
на изследване и експериментиране. Много от техническите решения на Архимед се използват и в
наши дни.
Макарата има много приложения. Тя е един от
най-често използваните прости механизми. Може
да бъде подвижна и неподвижна. С неподвижната
макара променяме посоката на движение, а с
подвижната – силата. Най-често е колело с вдлъбнатина и въже, което минава през нея, но може
да има и друга форма.
Ето и най-често срещаните приложения, за да
се убедите колко важен е този механизъм:
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– асансьор;
– театрални завеси;
– щорите за прозорци;
– пилон за издигане на знаме;
– платната на ветроходните плавателни съдове;
– строителни кранове;
– въжетата за изкачване на алпинистите;
– верижните трактори и много други…
Простият принцип на работа на макарите ги
прави един от най-ефективните и надеждни механизми, които съществуват.

ТЕМА 14: МОГЪЩИЯТ ПРИЯТЕЛ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за приложението на електричеството?
Темата за електричеството в живота на хората
е много популярна и учениците могат да дадат
много информация, която са научили от други източници. Направете въвеждаща беседа, в която да
се даде възможност на учениците да коментират
различните проявления на електричеството в природата и приложения в нашия живот. Разглеждане на страницата от учебника ще даде повече основания за извеждане на водещата информация.
Стимулирайте децата от класа да се интересуват
и да събират информация от различни източници. Тези материали разширяват информационната
основа на работата по темата и дават надеждна
опора за въвеждане в темата.
2. Ще науча с какво ни помага електричеството.
Работа по темата – разглеждане и изясняване
на съдържанието на понятието „електричество“.
Коментират се чрез примери различни приложения на електричеството, като се акцентира на полезната страна при използването му. Основа за
въвеждане на понятието е думата „енергия“ като
най-позната на учениците. Енергията е сила, с помощта на която се извършва определена работа
– с помощта на различни уреди се преобразува
в топлина, светлина, звук и движение на телевизионния екран, задвижване на транспортни средства.
3. Къде? Какво? Как?
Насочете вниманието на учениците към задача
3. на с. 32.
Поискайте да коментират специфични приложения в кухнята. Разгледайте снимките и ги коментирайте, като водеща нишка в разговора да е
безопасността.

4. Мога да направя модел на осветление на
автомобил.
Демонстрирайте чрез готов модел действието
на електрическата верига. Проследете технологията на работа по инструкциите, дадени в учебника. Направете текущ инструктаж по време на
работа, ако е необходимо. Обърнете внимание,
че за да светне светодиодът, е необходимо да се
спазват указаните полюси.
5. Умея да проучвам.
Разгледайте задача 5. на с. 33. За проучването е необходимо да се използват разнообразни
информационни източници. Целта на търсенето и
събирането на информация е да се подпомогне
работата в обобщителния урок. За събиране на
подходящи изображения успешно може да се използват и стари и непотребни рекламни брошури,
вестници, списания.
6. Интересно е да знам.
Електричество от картоф?! Да, възможно е.
Това се дължи на химична реакция. Няма как да
използваме това електричество за полезни цели,
защото е много слабо, но принципът за получаване е същият. Можете да провокирате учениците,
като ги попитате дали е възможно да се произведе електричество и с друг плод или зеленчук.

Кратко проучване в интернет пространството ще
даде търсения отговор.
Оценка на работата по темата
Осъществява се връзка с наученото в урока,
обобщаване, преглед и оценка на работата. Насочете учениците към обобщаване и конкретизиране
на темата за електричеството. Направете дискусия за най-често срещаните му приложения.
Какво беше най-интересно в урока? Какво ново
научихте? Успяхте ли да направите изделието за
определеното време? С какво се справихте веднага и какво ви затрудни? Допуснахте ли грешки?
Какви са причините да не светне осветлението
на колата?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът описва и дава примери за електричеството като вид енергия – топлина, светлина,
движение и др.
2. Успешно използва картон, алуминиево фолио,
батерия и светодиод за построяване на електрическа верига.
3. Дава примери за приложение на електричеството в бита на хората.
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Информационен базис
Откриването на светодиода е едно от най-интересните открития, направено преди повече от сто
години. Както повечето открития, то се е получило
случайно. Той се състои от особен кристал, който излъчва светлина, когато през него премине
електрически ток. Цветът на светлината зависи от
веществата, от които е съставен кристалът.
Голямата стойност на откритието се състои в
това, че днес всички екрани на съвременните телефони, телевизори и други електронни устройства са направени от многобройни миниатюрни
светодиоди. Така можем да виждаме красивите
цветни изображения върху екраните.

ТЕМА 15: ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДИ –
ПОМОЩНИЦИ НА ЧОВЕКА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Как изглежда съвременната кухня?
Дискусия за домашните уреди, които използваме всеки ден. Поговорете за техниката, която
използваме в домакинството. Подходящо е да поръчате на учениците да направят предварително
проучване, като използват изображения и информация от разнообразни източници, включително
интернет. Осигурете изображения на съвременни
кухни, снабдени с различни технически средства,
осигуряващи удобство. Тези ресурси са една много добра основа за провеждане на дискусия.
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2. Ще науча какво е безопасност.
Работа по темата – разглеждане и изясняване на съдържанието на понятието „безопасност“.
Коментират се чрез примери популярни правила,
които е задължително да се спазват при работа с
домашните електроуреди. Изяснява се необходимостта винаги да сме много внимателни, за да не
се стига до опасни последствия.
3. Къде? Какво? Как?
Насочете вниманието на учениците към задача
3. на с. 34.
Прочетете правилата и ги коментирайте с участието на учениците. Разгледайте снимките и ги коментирайте. С насочващи въпроси помогнете на
децата да разберат, че спазването на правилата
предотвратява рискове и осигурява сигурност за
живота и здравето на хората.
Електрическите уреди са добри помощници, но
може да причинят и големи неприятности, ако не
се използват правилно. Избройте различни рискове като: удар от електрически ток, порязване
на остри режещи части, наводнение и др. Познаването на рисковете предотвратява неприятни инциденти и последствия.
4. Мога да изработя игра с електроуреди.
Покажете на учениците картите за игра с изображения на електроуреди и думи. Това е позната игра за трениране на паметта и вниманието.
Обяснете, че този път те ще изпробват паметта
си, като свързват местата на картинка и дума на
един и същи уред.
Проследете етапите на работа и обяснете последователността на всяка от операциите: рязане,
лепене и отново рязане.
Обърнете внимание да не се допуска разминаване между двата листа, за да не излизат линии извън контура на картите. Дайте инструкции
за правилното и безопасно изпълнение на всеки
етап от изработването на изделието. Направете
текущ инструктаж по време на работа, ако е необходимо.
След приключване на практическата работа организирайте децата по двойки за игра с картите
за развитие на паметта.
5. Имам идея.
Изпълнете задача 5. на с. 34. В нея учениците прилагат вече овладени умения да представят
конструкция на изделие с помощта на техническа рисунка. Стимулирайте ги да направят връзка
между уреда и правилата за безопасно използване. Обсъдете предложените решения.
6. Любопитна информация.
Дайте на учениците възможност да дадат и други примери за стари битови уреди, които изглеждат като музейни експонати.

Оценка на работата по темата
Осъществява се връзка с наученото в урока,
обобщаване, преглед и оценка на работата. Насочете учениците към обобщаване и конкретизиране
на темата за безопасността. Направете дискусия
за най-често използваните електроуреди вкъщи.
Нека отделни ученици да споделят опита си и наблюденията, които имат при използване на различни електроуреди. Провокирайте мисленето на
децата да преценят и предложат решения в евентуални кризисни ситуации.
Какво беше най-интересно в урока? Какво ново
научихте? Успяхте ли да направите изделието за
определеното време? С какво се справихте веднага и какво ви затрудни? Допуснахте ли грешки?
Върху какво трябва да се упражнявате още? Кои
уреди помагат на хората у дома? Какво е най-важно да запомним, за да запазим нашето здраве и
това на близките ни?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът описва и дава примери за безопасна
работа с домашни електроуреди.
2. Реже, съединява части от хартия и картон.
3. Успешно завършва работата си и участва в
игра със съученик.

Информационен базис
Ученикът изброява домашни електроуреди, които се използват в бита на хората, и правилата
за тяхната употреба. Децата научават чрез практически дейности и участие в игра най-важните
правила при употреба на електрически уреди. Ето
и други правила, които имат по-общ характер и
може да се представят по време на часа, според
замисъла и хода на учебната работа. Те са:
1. Използвайте електрическите уреди под контрола на възрастен човек или с негово разрешение.
2. Винаги се запознавайте с инструкциите за
използване на всеки електроуред. Спазвайте ги
стриктно за безопасна работа.
3. Не се позволява игра с електроуредите. Те се
използват само по предназначение.
4. Токът от електрическата мрежа може да нанесе тежки поражения на човека, ако премине през
тялото му – силна болка, изгаряне, дори смърт.
5. Не позволявайте на домашните любимци да
влизат в пералнята.
6. Проверявайте дали са изключени котлоните
след употреба.
7. Изключвайте уредите от електрическата мрежа, когато не се използват.
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ТЕМА 16:
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ –
УРОК ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И
ЗАТВЪРДЯВАНЕ
1. Какво знам за източниците на енергия?
Дискутирайте темата за различните източници
на енергия. Насочете учениците към природните
източници и разгледайте различни примери. Направете връзка със старите вятърни мелници и
съвременните ветрогенератори. Разгледайте с децата и други примери. Осигурете подходяща нагледна опора с видео филми или други графични
изображения. Обсъждането е насочено към същността и необходимостта да се пести енергията
за бита с помощта на алтернативни източници на
енергия.
2. Ще си припомня начини за пестене на енергия.
Насочете вниманието на учениците към задача
2. на с. 36. Прочетете текста. В хода на разговора
назовете и коментирайте основни начини за пестене на енергия у дома. Разгледайте посочените
варианти и тези, които децата предложат. Дискутирайте предназначението на най-популярните домашни електроуреди. Нека учениците припомнят и
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някои по-важни правила, които имат значение за
правилното и безопасно използване на домашните уреди.
3. Къде? Какво? Как?
Акцент в работата по задачата е опазването на
природата чиста и пестене на ресурси чрез използване на повече възобновяеми източници на
енергия. Тук е подходящо да се насочи вниманието към примери за такова използване на енергия
в населеното място, което децата живеят.
4. Мога да направя модел на слънчева печка.
(Практическа работа)
Разгледайте заедно с учениците готовото изделие. Направете кратък анализ с показване
на основните характеристики на конструкцията
и принципа на действие. Опишете и проследете
технологията за изработване. Направете преглед
на готовността на учениците за работа и дайте
кратки инструкции. С помощта на децата изведете
по-важните дейности при изпълнението на задачата. След приключване на практическата работа
отчетете резултатите, направете кратка преценка.
5. Умея да обсъждам и представям.
Направете кратка дискусия, в която учениците да споделят различни решения за пестене на
енергия за отопление и осветление у дома. Об-

съждането може да се проведе в групи и да се
направи избор на най-интересно решение.
6. Имам идея.
Дейността е за допълнителна работа. Разгледайте задача 6. на с. 37. Учениците работят самостоятелно, като се предвижда и кратко време
за обсъждане в края на часа.
Оценка на работата по темата.
В заключителната част на урока насочете учениците към обобщаване и конкретизиране на знанията и уменията. Какво беше най-интересно в
урока? Какво ново научихте? Успяхте ли да завършите изделието? Какви трудности срещнахте?
Допуснахте ли грешки? Знаете ли, с подобни електрически печки, но с много по-сложна конструкция за по-добра ефективност, хората наистина
могат да си приготвят топла храна?
Критерии за оценяване:
1. Ученикът посочва и обяснява основни начини
за пестене на енергия у дома.
2. Работи самостоятелно по изработване на
модела, като следва определен технологичен ред.
3. Дава примери за добри решения за пестене
на енергия.
Информационен базис
Енергията на слънцето, вятъра, водата, топлите извори се използва от началото на човешкото
развитие. Днес, когато нашата планета е много
замърсена и ресурсите ни са на изчерпване, е
особено важно да се говори и действа по-ефективно. Решенията в тази посока вече могат да се
видят навсякъде и дават добри резултати.

ТЕМА 17:
СИЛАТА НА ЕНЕРГИЯТА И ЧОВЕШКИЯ УМ –
УРОК ОБОБЩЕНИЕ
План за работа
Урокът е своеобразен преговор на изучения
учебен материал в глобалната тема „Уреди, машини, механизми“.
Целта е по естествен и интересен начин да се
обобщят знанията на учениците, усвоените технологични операции и формираните умения за работа по време на урочната работа по глобалната
тема.
1. Въвеждане в темата:
В уводната част насочете вниманието на учениците към въпросите от рубриката „Време за размисъл и преценка“. Направете кратка дискусия с
участието на колкото може повече деца по въпросите. Акценти в разговора са интересът, разбирането, личните впечатления и преживявания,
емоциите. Стимулирайте по-активното участие в
учебния процес на учениците, като се надскачат
конкретните знания и умения. Пренасянето на разговора в полето на рефлексията дава възможност
да се направи съзнателен преход от механично
запомняне и прилагане към осъзнато запомняне
и прилагане.
Направете беседа с класа за изработените през
периода на работа по темата изделия, припомнете
технологичните операции, различните материали,
с които сте работили. Попитайте за изработените
изделия, включвайте във въпросите използваните
в уроците понятия, примерите и важните представи. В процеса на обсъждане е много вероятно
някои ученици да променят позицията си от „не
харесвам“ към „харесвам“, от „не разбирам“ към
„разбирам“. Рефлексията улеснява процесите на
запомняне с участие на опита, подпомага разбирането и прилагането на наученото.
Работата в темата на страниците на учебника е
предварителна подготовка за задачите в работния
лист, които имат за цел да се установи равнището
на усвоените знания и умения на учениците по
темата. Проведете кратка беседа (разговор) по
представените задачи в учебника. Те са свързани
с най-съществените резултати от съдържанието
по темата. Целта е да се актуализират знанията
на учениците, които ще им дадат възможност за
добро представяне на тестовите задачи в работния лист.
След проведената дискусия на основата на
страниците в учебника насочете учениците към
задачите в работния лист. След това преминете
към практическа задача.
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Последователността е следната:
Задача 1. Насочена е към разпознаване на различните приложения на макарата. Нека учениците
да разгледат изображенията и да поставят знак
„“ в празните квадратчета. Верните отговори са:
кран, въдица, кладенец.
Задача 2. Провокира се мисленето на учениците, за да предложат заместители на съвременните
технически устройства, които са използвани в миналото. Всеки отговор, който смислово е приемлив, се приема за верен.
Задача 3. Задачата е интересна с провокацията, която е заложена – напр. със сешоар е възможно да се изсуши дреха, но е неправилно и
опасно. Затова положителният отговор се приема
за неверен. Верни отговори:
– С електрическия сешоар мога да суша прането. (не)
– С готварската печка мога да се отоплявам. (не)
– С електрическата кана мога да си направя
чай. (да)
Задача 4. Предназначена е да установи знанията на учениците за пестене на енергия за отопление и осветление. Посочването на поне 3 начина
се счита за изпълнена задача.
Задача 5. В игрословицата са скрити наимено-

ванията на шест електроуреда – компютър, пералня, телевизор, хладилник, сешоар и ютия. Ученикът разграничава тези наименования от другите
предмети.
Задача 6. Практическа задача (от учебника).
Изработва се термос по представена технология.
Изпълнението се оценява по следните критерии:
– Завършеност (изпълнени са всички операции
от технологията);
– Функционалност – изделието изпълнява предназначението си (запазва хладни или топли напитките);
– Има естетичен външен вид.
Обобщение и оценка на работата по темата.
Преценката е на базата на получените резултати. Работният лист и завършеното изделие (снимка) се добавят към портфолиото на ученика.

ТЕМА 18: ПРОИЗВОДСТВО НА МАРТЕНИЦИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за професиите на хората?
Направете уводна беседа с учениците за многообразието от професии около нас. Припомнете
изучаваното във втори клас и професиите, които
създават стоки или услуги. Попитайте какви са
професиите на хората на снимките в задача 1. на
с. 40 (учител, сервитьор, фермер). Какви стоки и
услуги създават тези хора? (Учителят предоставя
услуга – образование; сервитьорът предоставя услуга – обслужване на клиенти в ресторант; фермерът произвежда стока – мляко.) Какви дейности
извършват тези хора, когато работят? Припомнете
изучаваното във втори клас, както и урока „Във
фермата за животни“ от трети клас.

2. Ще науча какво е производство.
Насочете вниманието на учениците към задача
2., с. 40. Обяснете, че създаването на стоки и
услуги се нарича производство. То включва поредица от дейности, при които хора с различни
професии произвеждат продукти, които са стоки
или услуги.
Попитайте учениците какви дейности са показани на снимките (създаване на модел, разкрояване, шиене, гладене) и какви са професиите на
хората, които ги извършват (дизайнер/моделиер,
крояч, шивач, гладач).
3. Къде? Какво? Как?
Разгледайте снимките в задача 3., с. 40, на които са показани два примера за организация на
производството на бонбони: индивидуално (целият продукт се изработва от един човек – например в сладкарско ателие) и на поточна линия (от
много работници, всеки от които последователно
изпълнява определена операция, а продуктът се
придвижва до тях – например в завод).
Обяснете, че поточната линия дава възможност
на хората да произвеждат по-бързо и в по-големи
количества. В много производства се използват
поточни линии, които са автоматизирани или с
роботи – производство на автомобили, телевизори, мобилни телефони. Попитайте учениците за
други примери.
4. Мога да произвеждам мартеници.
Насочете вниманието на учениците към задача
4., с. 41. Разделете учениците на екипи по четири
души. Обяснете, че задачата на всеки екип е да
произведе колкото може повече мартеници, които ще продадат на училищния базар. Затова ще
организират производство на поточна линия. На
поточната линия всеки член на екипа ще изпълнява в точно определен ред своята дейност.
– Първо кръговете се изрязват по очертанието.
– След това на отбелязаните места се правят
прорези и се пробива отвор с перфоратор.
– Белите кръгове се украсяват с червен конец,
а червените – с бял. Конецът се прокарва през
прорезите на кръга и краищата се завързват.
– Накрая през отвора се промушва шнурът.
Победител е екипът, който произведе най-много
мартеници за 15 минути при точно спазване на
технологията и постигане на завършен и естетически оформен продукт.
Материалите за мартениците са в приложението към албума. Видеото в електронния учебник
показва етапите на работа. По ваша преценка можете да направите екипи по пет души, както и да
насърчите учениците да помагат на другите членове на екипа, когато приключат своята задача.
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Дайте старт, след като се убедите, че всички
материали са налице и дейностите във всеки екип
са разпределени. След като времето изтече, обявете край на производството. По един представител от всеки екип показва произведените мартеници и описва как екипът е организирал работата
си. Направете обща дискусия дали екипите биха
променили нещо в организацията на работа. Попитайте кои от вече изработваните изделия биха
направили като екипна работа с разпределяне на
дейностите.
5. Умея да проучвам.
Поставете задача на учениците за следващия
час да направят проучване, като попитат своите
близки какви дейности са характерни за техните
професии. Нека запишат техните отговори и следващия час да представят на съучениците си професиите на своите близки, като разкажат какви
дейности се извършват.
Критерии за оценяване:
1. Описва дейности на популярни професии.
2. Извършва операции в правилна последователност при работа в екип.
3. Изработва завършени и естетически изделия.
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Информационен базис
Производството е човешка дейност, чрез която
ресурсите се преработват в продукти – стоки и
услуги. Съществуват различни форми на организация на производството. Изборът на подходящата
зависи от вида на продукта и от количествата,
които се произвеждат. Две от основните форми
са: индивидуална, при която един работник изпълнява последователно няколко или всички операции; и поточна, при която машините са подредени в линии, изделията се придвижват като
постоянен поток до работниците, които изпълняват строго специализирани операции. В практиката най-често се използват смесени форми, съчетаващи предимствата на основните. Целта е да се
произвежда повече, по-евтино и по-качествено. С
развитието на технологиите много производства
стават автоматизирани или роботизирани, с което
се замества тежкият труд на хората.

ТЕМА 19:
НЕЩО НОВО ЗА ВЕЛИКДЕНСКИЯ БАЗАР –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за производството?
В уводната беседа с учениците припомнете какво е производство. Насочете вниманието на учениците към задача 1. на с. 42 и попитайте на коя
от тях е показано производството на сок в ресторант (първата снимка) и на коя – в завод (втората
снимка). Как е произведен сокът в двата случая –
индивидуално и на поточна линия. Помолете учениците да дадат и други примери за производство
на продукти по различни начини.
2. Ще науча как производителите удовлетворяват потребностите на хората.
Обяснете, че хората, които произвеждат и продават стоки и услуги, са производители, а хората, които ги купуват и използват, са потребители.
Обърнете внимание, че нуждите и желанията на
потребителите непрекъснато се променят и производителите се стремят да ги удовлетворяват.
Производителите, които имат идеи за създаването на нови стоки и услуги за задоволяването на
нуждите и желанията на потребителите, се нари-

чат предприемачи. Предприемачите са новатори,
защото тяхната дейност е свързана с разработването и производството на нови продукти или
с подобрение на вече съществуващи продукти.
Целта на предприемачите е да печелят от продажбата на стоките и услугите, ето защо те правят
проучване на мнението на потребителите. Когато
създадат нов продукт, те го рекламират. Във всяка своя дейност предприемачите са инициативни
и не се страхуват да рискуват, за да осъществят
идеите си.
3. Къде? Какво? Как?
Разкажете историята на създаването на сладоледа на клечка в началото на XX век от предприемача Кристиян Нелсън. Той бил собственик
на магазин в щата Айова, САЩ. Идеята му хрумнала, когато наблюдавал колебанието на свой
млад клиент, който не можел да реши дали да
си купи шоколад, или сладолед. Решението, до
което достигнал, било – блокче сладолед, облятo
с шоколад. По-късно, за удобство, по подобие на
близалката, към него била добавена клечка. Попитайте учениците какви желания е удовлетворил
създателят на сладоледа на клечка (съчетание от
сладолед и шоколад, както и удобен начин да се
консумират)? Какво постига с това? (Като съчета-
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за екипите е да опишат технологията и начина на
производство, които ще използват. Накрая представител на всеки екип презентира пред класа
проекта.
Обърнете внимание, че следващия час учениците трябва да донесат материалите, които са предвидили да използват за своя продукт.
5. Интересно е да знам.
Чрез пример за един от най-известните предприемачи и изобретатели – Томас Едисън, се илюстрира още едно важно качество на предприемачите – постоянството. Те вярват в своята идея и не
се боят от неуспеха, а опитват отново. Попитайте
учениците как разбират изказването на Едисон.
Направете дискусия.
Критерии за оценяване:
1. Описва дейности на предприемача.
2. Разпознава качествата на предприемача.
3. Разработва в екип проект за оригинално изделие.

ва различни продукти, той създава нов, с който
привлича потребителите, защото удовлетворява
едновременно различни техни желания.)
4. Мога да опиша идея за ново изделие за великденския базар и неговата изработка.
Разделете ги на екипите от предишния час.
Днес те ще са екипи от предприемачи, произвеждащи играчки, украса за празници и сувенири
от отпадъчни материали. Обърнете внимание, че
в следващите няколко часа ще работят заедно в
този екип. Обяснете, че като истински предприемачи ще развият своя идея за нов продукт за
предстоящия великденски благотворителен базар.
Целта е да направят нещо оригинално, което да
се продава добре. Насочете вниманието на учениците към снимките на изделия. Те са само примери. Всеки екип трябва да обсъди дали ще се
опита да промени и подобри някое от тях, или ще
разработи ново.
Преминете към работен лист, с 6. Всеки ученик го попълва след обсъждане на изделието с
екипа. Екипите трябва да си изберат име, което
ще използват и в следващите часове. Първата им
задача е да вземат решение за изделието си, да
го нарисуват и опишат накратко. Втората задача
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Информационен базис
Производителите създават стоки и услуги, които се използват от потребителите. Всеки производител е и потребител на стоки и услуги, които
са произведени/предоставени от други производители. Потребителите имат нужда от производителите, защото им осигуряват стоките и услугите,
от които се нуждаят. Производителите имат нужда от потребителите, защото дейността им може
да продължи само ако потребителите харесват и
купуват техните продукти. Връзката между производителите и потребителите става чрез размяна и
търговия на едни стоки и услуги срещу други или
срещу пари.
Потребностите на хората непрекъснато се променят и затова е необходимо производителите
да предлагат нови стоки и услуги. Те са предприемачи, създават нови продукти, които да ги
удовлетворяват, и печелят от продажбата им. За
да превърнат своята идея в продукт за пазара,
предприемачите трябва да могат да организират
производството, да проучват пазара и да използват подходяща реклама. За успеха на всички тези
дейности допринасят отличителните качества на
предприемача – новаторско мислене, инициативност, поемане на премерен риск, носене на отговорност за взетите решения, постоянство.

ТЕМА 20: ОТ ИДЕЯТА ДО ПРОДУКТА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за създаването на нови продукти?
Направете уводна беседа с учениците за дейността на предприемачите, свързана с разработването и производството на нови продукти или
подобрение на съществуващи за задоволяване
на нуждите на потребителите. Разгледайте примера с телефона. От създаването му през 1876 г.
от Александър Бел той е претърпял многобройни
промени. Попитайте учениците какви са те и защо
според тях са направени.
2. Ще науча как предприемачите превръщат
идеята в нов продукт.
Разгледайте задача 2. на с. 44 и обяснете, че
идеите на предприемачите са само първата стъпка
при създаването на нов продукт. Благодарение на
своите знания и опит те определят технологията
на работа с подходящите материали, инструменти
и машини, и организират производството, в което
включват хора с необходимите умения. Разгледайте примера на снимката с производството на
портокалов сок. Проследете как суровината се

превръща в краен продукт. Подчертайте, че на
всеки етап от производството в предприятието
участват хора с различни професии.
3. Къде? Какво? Как?
Задача 3. на с. 44 дава информация за връзката между производители и потребители. Обяснете,
че производителите са и потребители, защото в
своята дейност използват стоките и услугите, произведени от други хора. Така например млякото е
продукт за фермера. Като производител той получава доходи от продажбата му. Като потребител
той използва своите доходи, за да купува стоките
и услугите на други производители. А млякото, което е произвел, достига до други потребители. Как
става това? Проследете пътя на продукта през
завода, склада и магазина. Подчертайте, че така
хората разменят продуктите, които произвеждат.
Магазините улесняват това, като купуват от различни производители техните стоки и ги продават на потребителите, които имат нужда от тях.
Те предоставят услуга както на производителите,
така и на потребителите. Попитайте учениците
какви други примери за връзката между производители и потребители могат да дадат.
4. Мога да превърна идеята си в продукт.
Насочете вниманието на учениците към зада-
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работят с отпадъчни материали, които сами осигуряват. Дайте старт на изпълнението, след като
се убедите, че всички материали са налице и дейностите във всеки екип са разпределени. Време
за работа – около 15 мин. След като произведат
своя продукт, учениците трябва да му определят
цена. Посъветвайте ги да помислят какви материали са вложили, и да поставят цена, на която ще
могат да го продадат на базара.
5. Мога да представям.
Учениците попълват работен лист, с. 7, с помощта на който подготвят презентация на своя продукт. Те трябва да обяснят с какво техният продукт
е различен, за какво се използва и да представят
благотворителната цел за спечелените средства
от продажбата на базара.
6. Интересно е да знам, че мога да изработя
продукти и от други отпадъчни материали.
Направете кратка дискусия с учениците какви
други отпадъчни материали могат да се използват
за изработването на оригинални изделия.
Критерии за оценяване:
1. Описва дейности на предприемача при създаване на нов продукт.
2. Обяснява връзката между производители и
потребители.
3. Представя продукт по зададени указания.
ча 4., с. 45. Учениците продължат да работят в
екипите си. В този час те трябва да реализират
идеята си за продукт за великденския базар. Задачата е да произведат продукта според плана на
екипа от работния лист на с. 6, като разпределят
дейностите между членовете на екипа. Учениците
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Информационен базис
Превръщането на идеята в краен продукт преминава дълъг път и не всяко изобретение стига до
потребителите. За да постигнат това, предприемачите трябва да използват своите разнообразни
знания и умения (виж информационния базис в
методическите насоки към урок 19).

ТЕМА 21:
ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за производството на продуктите?
Попитайте учениците какво знаят за производството на продуктите. Припомнете, че всяко
производство включва различни дейности, които
се извършват от хората в определена последователност. Насочете вниманието на учениците към
задача 1. на с. 46. Какви технологични операции
извършват тези производители на хляб?– замесване, оформяне, изпичане, подреждане.
2. Ще науча, че е необходимо да се проучва
мнението на потребителите.
Обяснете на учениците, че със своите стоки и
услуги производителите се стремят да задоволят
нуждите и желанията на хората. Затова предприемачите проучват мнението им и създават нови
продукти. Производството на нови продукти крие
риск потребителите да не ги харесат. Разкажете, че проучването се прави чрез анкета, която
представлява списък с въпроси. Те могат да бъдат
зададени лично, по телефона, по интернет. Попи-

тайте учениците какво могат да проучват производителите и защо мнението на потребителите е
важно за тях.
3. Къде? Какво? Как?
Насочете вниманието на учениците към задача
3., с. 46 и обяснете, че резултатите от проучването насочват предприемачите как да променят
продуктите, за да отговорят по-добре на нуждите
и желанията на потребителите.
4. Мога да проуча мнението на потребителите.
Обявете, че днес ще направят проучване на
мнението на потребителите за изработения от
техния екип продукт за великденския базар.
Помогнете на учениците да се разделят на групи,
като се даде възможност на всеки екип да направи проучване за своя продукт. За целта ще използват анкетата в работния лист на с. 8. Разгледайте
заедно инструкциите за провеждането на анкетата.
В групите за анкетиране да се включи представител на всеки екип, който да анкетира останалите участници. Отговорите се ограждат в работния
лист. Може да се дава само един отговор. Всеки
ученик в групата прави анкета за своя продукт.
Дайте старт, след като се уверите, че всички ученици са разбрали задачата и са разпределени в
групи. Време за анкетата – около 15 минути.
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1. Обяснява защо проучването на потребителите е важно за производителите.
2. Обяснява как може да се направи проучване.
3. Провежда проучване по зададени инструкции.
Информационен базис
Преди да започнат производството на даден
продукт, предприемачите трябва да вземат решения какъв да бъде той, каква да е цената му, как
да стигне до потребителите и как те да научат за
него. Информацията за потребителите предприемачите събират чрез проучвания – например с
анкета по интернет, интервю по телефона, преглед на резултати от предишни проучвания или
официална статистика и др. С помощта на тази
информация предприемачите вземат решения как
да отговарят по-добре на очакванията на потребителите и да създадат/разширят пазара за своите
продукти.

5. Мога да представям.
След като учениците приключат с анкетата, те
отново се връщат в своите екипи. Насочете вниманието към задача 5., с. 47. В рамките на 10
минути екипите трябва да обобщят резултатите от
проучването, като в последната колона сумират
отговорите. Припомнете, че за тях като предприемачи е важно да се вслушват в мнението на
потребителите. Резултатите от анкетата ще им помогнат да вземат важни решения за своя продукт
– дали да променят нещо в него, колко бройки да
произведат и на каква цена да го продават. Дайте
възможност на екипите да споделят какво са научили от проучването.
6. Интересно е да знам.
Разкажете, че някои от личните потребности
на хората са важни не само за тях самите, но
и за цялото общество – например образование,
здравеопазване, отбрана, пътища. Затова те са и
обществени потребности и за тях се грижи държавата, като предоставя тези услуги на хората. И
държавата, също като производителите, проучва
потребностите и взема решение как да им отговори – например, като строи нови пътища, отпуска
повече пари за училищата и болниците.
Критерии за оценяване:
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ТЕМА 22: СИЛАТА НА РЕКЛАМАТА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за проучването на потребителите?
Насочете вниманието на учениците към задача
1. на с. 48. Попитайте ги какво знаят за дейността на предприемачите – те разработват и произвеждат нови продукти. Затова трябва да знаят от
какво се нуждаят хората и дали продуктите им отговарят на техните потребности. За предприемачите е важно техните продукти да се харесват и
купуват. Попитайте какво могат да направят, за да
постигнат това – те трябва да информират хората
за своите продукти и да ги убедят да ги купят.
Попитайте учениците дали могат да се доверят
на всичко, което показва рекламата – понякога тя
силно преувеличава качествата на продукта или
дори заблуждава, затова е важно хората да преценяват информацията, която им се представя.
2. Ще науча как се рекламират стоки и услуги.
Целта на предприемачите е да продават и печелят от своя продукт. Затова е необходимо потребителите да научат за него. Тук на помощ идва
рекламата. Тя има за цел да представи продукта и

да убеди потребителите да го изберат. Има много
начини за разпространение на рекламата – във
вестници, по радиото, по пощата, в интернет, на
изложения, базари. Предприемачите преценяват
с какви средства да рекламират продуктите си
чрез тях – например с обява във вестник, клип по
телевизията, брошура по пощата.
Можеш ли винаги да се довериш на това, което
ти представя рекламата? Защо?
3. Къде? Какво? Как?
Разгледайте възможностите за реклама на портокалов сок – върху превозно средство, билборд,
по телевизията, по интернет. Кажете на учениците,
че ще влязат в ролята на рекламни специалисти.
Те трябва да предложат на голям производител на
сокове как да рекламира своя нов продукт, като
обосноват избрания от тях начин/и.
4. Мога да направя проект за реклама на продукта на екипа.
Насочете вниманието на класа към идеите за
реклама на учениците от снимката и поставете
следващата задача на екипите: да направят интересна реклама на изработените от тях продукти
за великденския базар. Въпросите и съветите в
работния лист (с. 9) ще им помогнат да направят
успешна реклама. За да привлекат повече купу-

вачи на базара, могат да включат информация за
каква благотворителна цел ще отидат средствата
от продажбата. Обърнете внимание, че всеки ученик ще използва работния лист, за да даде своите
предложения, но рекламата на екипа трябва да
бъде направена на голям лист. Дайте старт на изработването на проекта за реклама, след като се
уверите, че всички ученици са разбрали задачата.
Време за работа – около 20 мин.
5. Да обсъдим и предложим.
Представете рекламата на своя екип.
До 2 минути всеки екип представя изработения
рекламен проект. Насърчете в представянето да
се включи целият екип. Обсъдете коя от рекламите на другите екипи е харесала най-много на
учениците и защо.
6. Интересно е да знам.
Попитайте учениците дали са чували за рекламата „от уста на уста“. Обяснете, че когато хората са
доволни от даден продукт, те обикновено го препоръчват на своите близки и приятели, които също
си го купуват. Попитайте ги защо според тях тази
реклама е най-ефективна – хората вярват повече
на други хора, които познават и чието мнение ценят. Могат ли да дадат примери, когато са купили
нещо, защото им е било препоръчано от приятел.
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Критерии за оценяване:
1. Обяснява как се прави реклама.
2. Изброява начини за рекламиране на стоки и
услуги.
3. Изготвя в екип проект на реклама.
Информационен базис
Целта на рекламата е да информира потребителите за качествата на предлагания продукт, да ги
убеди да го купят, както и да им напомня за него.
За да изберат подходяща реклама за продукта
си, предприемачите трябва да преценят чрез кои
канали (медии) и средства могат да достигнат до
своите бъдещи потребители:
– електронни медии (телевизия и радио) – спотове, съобщения, песни, интервюта и др.;
– периодичен печат (вестници и списания) –
страници, карета, приложения и др.;
– интернет – уебсайтове, банери, спотове и др.;
– печатна реклама – листовки, брошури, каталози и др.;
– външна реклама – билбордове, табели, светлинни надписи и изображения, пана и др.;
– транспортна реклама – върху превозни средства – автомобили, автобуси, самолети и др.;
– реклама на мястото на продажбата – афиши,
плакати, витрини, демонстрации и др.;
– сувенирна реклама – календари, опаковки,
сувенири, облекла и др.;
– директна – по пощата, по имейл.
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ТЕМА 23:
РЪЧНО НАПРАВЕНА ХАРТИЯ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за хартията?
Насочете вниманието на учениците към задача
1. на с. 50. Попитайте ги какво знаят за хартията.
Подчертайте, че тя е един от най-използваните
продукти в нашето ежедневие. Какви примери могат да дадат за приложението на хартията. Припомнете, че във 2. клас сте говорили за нейното
производство. От какво се прави хартията – от
природни ресурси и от вече използвана хартия.
2. Ще науча как се прави хартия.
Насочете вниманието на учениците към задача
2. на с. 50 и обяснете, че хартията се произвежда
или само от дървесина, или от дървесина и отпадъчна хартия. Използвайте снимката и опишете
етапите на производство – смилане на суровините, смесване с вода до получаване на еднородна
смес (каша), пречистване, нанасяне върху сито,
за да се отстрани водата, пресоване на листа, изсушаване, нарязване. Готовата хартия се изпраща
на други производители за изработване на различни продукти. Днес хартията се произвежда в

заводи с помощта на специални машини, които са
заменили труда на хората.
3. Къде? Какво? Как?
Обяснете, че хартията може да се преработва
и днес тя основно се произвежда чрез рециклиране. Така се опазва околната среда, пестят се
природни ресурси и средства. Но не всички хартиени отпадъци могат да бъдат преработени. Като
отговорни потребители трябва да знаем кои са те.
Насочете вниманието на учениците към илюстрацията. Попитайте кои хартиени отпадъци не трябва да се изхвърлят в контейнера за хартия.
4. Мога да направя хартия за етикет на стока.
Насочете вниманието на учениците към задача
4., с. 51 и снимките на ръчно изработена хартия.
Обяснете, че днес задачата на екипите е да направят хартия, която следващия час ще използват
за етикет на продуктите си за базара. За целта
ще използват предварително подготвените от тях
материали – две-три салфетки; пластмасови чашки и лъжички/бъркалки; дъска за работа с пластилин; вода; листове хартия и кухненски кърпи или
гъби за подсушаване; листа от цветя, брокат или
други материали за украса.
Екипите организират своята работа и разпределят дейностите:
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– Салфетките се накъсват на парченца и се
разбъркват с малко вода до получаване на каша.
– Кашата се отцежда на ръка и се оформя с
лъжица върху лист хартия на дъската.
– С помощта на кухненска кърпа или гъба се
отнема водата.
– Върху подсушената смес се поставя друг лист
хартия и се притиска силно.
Получената хартия се оставя да изсъхне на подходящо място в класната стая до следващия учебен час.
Дайте старт на производствения процес, след
като се уверите, че всички ученици са разбрали
задачата и екипите са разпределили дейностите
между членовете. Време за работа – до 25 мин.
5. Интересно е да знам.
Разкажете на учениците, че преди да изобретят хартията, хората са писали върху камък, върху
пергамент от обработена животинска кожа и листове, направени от растението папирус. Хартията е създадена в Китай преди 2000 години, а в
Европа идва през XI век. До началото на XIX век
се е произвеждала от памучни и ленени парчета
плат. След това основна суровина за нея става
дървесината.
Критерии за оценяване:
1. Описва производството на конкретен продукт – хартия.
2. Изпълнява технология за ръчно производство
на хартия.
3. Създава ръчно произведена хартия.
Информационен базис
Днес по-голяма част от хартията в Европа се
произвежда чрез рециклиране. Това спестява
много средства на производителите и помага за
опазването на околната среда – намалява се изсичането на горите, при производството се използва по-малко енергия и се ограничава замърсяването на въздуха и водите.
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ТЕМА 24: ЕТИКЕТ ЗА СТОКА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за пътя на продукта от производителя до потребителя?
Разгледайте пътя на продукта на снимките. Нека
учениците да разкажат. Попитайте ги какви други
примери могат да дадат за пътя на продуктите от
производителя до потребителя.
2. Ще си припомня как се рекламират продукти.
Припомнете, че рекламата помага на производителите да представят своя продукт на потребителите и да ги убедят да го изберат. Част от
рекламата на продукта е неговият етикет – той
допринася за красивия външен вид и привлича
вниманието на потребителя. Етикетът съдържа информация за производителя, продукта и цената.
3. Къде? Какво? Как?
Насочете вниманието на учениците към задача
3., с. 52. Припомнете каква информация има на
етикетите на хранителните стоки – съдържание на
продукта, име на производител, дата на производство, срок на годност, цена. Разгледайте информацията на етикетите на продуктите на снимките
и коментирайте защо тя е важна за потребителя.
4. Мога да направя етикет за нашия продукт.
Разгледайте задача 4., с. 53. Обяснете, че от
хартията, изработена предишния час, днес екипите трябва да направят етикет за своя продукт за
великденския базар, на който да запишат важната информация за продукта – цена, производител.
За целта са необходими цветна хартия, ножица,
маркери, перфоратор, връв, които те са подготвили предварително.
Всеки член на екипа изпълнява определена
дейност:
– Изрязва шаблона от приложение № 17, който
използва за очертаване върху ръчно изработената хартия.
– Изрязва ръчно изработената хартия по очертанията.
– Записва информацията на етикет от цветна
хартия.
– Залепва хартиения етикет с надписа върху
ръчно изработената хартия.
– Перфорира на определеното място етикета и
промушва връвта.
Дайте старт на работата, след като се уверите,
че всички ученици са разбрали задачата. Време
за работа – 20 минути.
5. Интересно е да знам.
Разкажете на учениците, че етикети от папирус,
които са били залепвани върху амфори, са из-

ползвани още в Древен Египет преди 3000 години.
Първият самозалепващ се етикет е направен от
американския предприемач Стентън Ейвъри през
1930 г. и му донася голям успех. Днес във все
повече магазини – особено в големите супермаркети, където цените на стоките често се променят
заради промоции, се използват електронни етикети. Попитайте учениците дали са виждали такива.
Обяснете, че електронните етикети дават възможност на търговеца лесно и бързо да информира
потребителите за цената и други характеристики
на стоките в магазина.
Критерии за оценяване:
1. Посочва начини за рекламиране на стоки и
услуги.
2. Изработва етикет с красив външен вид.
3. Завършен етикет, съдържащ необходимата
информация.
Информационен базис
Оригиналният етикет и опаковка са важни не
само за добрия външен вид на продукта. Добре
подбраната форма, цвят и информация на етикета отличават продукта от останалите в магазина,
привличат вниманието на потребителите и ги насърчават да го изберат.
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ТЕМА 25: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
– УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
Урокът представлява преговор и обобщение на
усвоените знания и умения в тема „Професии и
предприемачество“. Използват се въпроси за
дискусия и писмени задачи в работния лист. Използването на работния лист – в час или като самостоятелна работа, става по преценка на учителя.
Тъй като работният лист обобщава наученото по
темата и има диагностична функция, учениците могат да го приложат към своето портфолио. Времето
за изпълнение на всяка от задачите е по преценка на учителя в зависимост от възможностите на
учениците.
План за работа
Рефлексия
Въпросите за рефлексия в рубриката „Време за
размисъл и преценка“ в началото на всеки обобщаващ урок подпомагат осмислянето на усвоените
знания и умения от учениците. Изборът на подходяща форма на рефлексия за учениците – групова,
индивидуална, писмена или устна, е в зависимост
от преценката на учителя. За подпомагане на рефлексията направете уводна дискусия върху въпро-

66

сите, с което да насърчите участието на повече
ученици. Целта е чрез осмислянето на преживяването и емоциите, да се изгради трайно разбиране
на наученото и неговото прилагане в нов контекст.
Припомнете изработените изделия и поставете
специален акцент върху екипното преминаване
през различните етапи на предприемаческия процес. Попитайте какво мислят за работата в екип
– дали са срещнали трудности и какви, как са се
опитали да ги преодолеят, какво са научили от работата в екип.

1. Какви основни дейности на популярни професии познаваш? Назови ги.
Целта на задачата е учениците да си припомнят
какви дейности се извършват в професии, които
познават. Насочете вниманието им към снимката
и обсъдете дейностите, които извършва ветеринарният лекар. Попитайте кои дейности на популярни
професии сте обсъждали (учител – обяснява, разказва, показва и др.; сервитьор – посреща клиенти, приема поръчката, сервира храна и др.; фермер – дава храна и вода на животните, поддържа
помещенията чисти, сухи и топли, осигурява ветеринарни грижи, издоява кравите и др.).
2. Кой е производител и кой – потребител?
Каква е връзката между тях? Защо всички производители са и потребители?
Целта на задачата е да провери какво знаят учениците за производителите и потребителите, както и за връзката между тях. Разгледайте снимките
и ги обсъдете (потребители – клиент на магазин,
ученици на тренировка; производители на стоки
и услуги – продавач, треньор, художник, шивачи).
Попитайте за техни примери.
3. Кое от описаните качества на предприемача
е най-важно според теб? Защо?
Текстът обобщава качествата на предприемача,
с които учениците са се запознали в последните
няколко урока. Целта е да се насърчи дискусия, в
която те да изразят и аргументират своето мнение.
Например творческото въображение им помага да
създават нови продукти; технологичните знания –
да организират производството им по най-ефективен начин; постоянството и вярата в себе си – да
не се отказват, когато срещат трудности и да продължават да опитват.
4. Дейности на предприемача.
Целта на задачата е да се припомнят и обсъдят
основните дейности на предприемача – проучване
на потребностите на потребителите, разработване
на идея, създаване на продукт, проучване на мнението на потребителите, рекламиране на продукта.

Попитайте учениците какво могат да разкажат за
всяка от тези дейности.
5. Как производителите събират информация
за мнението на потребителите? За какво я използват?
Направете дискусия за важността от проучването на мнението на потребителите. Информацията,
която получават предприемачите от проучването,
им помага да създават продуктите, от които се
нуждаят потребителите. Обърнете внимание на въпроса какво ще се случи с предприемачите, които
не се интересуват от мнението на потребителите
(техните продукти няма да се купуват и те няма да
могат да продължат дейността си).
6. Как предприемачите рекламират стоките и
услугите, които предлагат?
Дискутирайте различните начини, по които предприемачите рекламират своите продукти. Помолете учениците да дадат примери за реклами – както
убеждаващи, така и не. Какво ги прави такива?
7. Попълване на работен лист към урок 25 (с.
10).
Задачите в работния лист са предназначени за
индивидуална работа. Чрез тях учениците обобщават придобитите знания и умения в раздела. Опростеният бизнес модел служи като основа за систематизиране на опита им от преминаването през
предприемаческия процес.
Работен лист
Задача 1. Попълване на празни места в текст за
проверка на знанията на учениците за дейностите
на предприемача. Целта е да се подредят смислово дейностите. Правилното попълване на поне 3
дейности се счита за изпълнена задача.
Верни отговори:
Предприемачите проучват потребностите на
хората и имат идея как да ги удовлетворят. Те
създават нов продукт и организират производството му. Но поемат риск потребителите да не го
купуват. Затова правят проучвания на очакванията
и променят продукта според тях. За да убедят хората в качествата му, те го рекламират.
Задача 2. Попълване на бизнес модела на екипа.
Индивидуална задача, чиято цел е да провери какво е запомнил всеки ученик от предприемаческите
дейности, които е осъществил екипът. Припомнете,
че подобен бизнес модел те вече са попълвали във
втори клас. Насърчете ги да използват работните
листове от предишните часове. Дайте възможност
на ученици от различни екипи да споделят как са
попълнили бизнес модела.
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ТЕМА 26:
СЪСТЕЗАНИЕ С АВТОМОБИЛИ –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ

Примерно попълнен бизнес модел
За верен се приема всеки смислово приемлив и
обоснован отговор.
Име на екипа
– Звезда.
Какъв е продуктът ви?
– Поставка за яйце.
Какви материали и инструменти са необходими?
– Руло от тоалетна хартия, цветна хартия, лепило, ножици, маркер.
Кои са клиентите ви? Как ще достигнете до тях?
– Родители и учители, посетители на базара.
Колко броя ще произведете? На каква цена ще
продавате?
– 10 броя по 1 лв.
Обобщение и оценка на работата по темата.
Преценката е на базата на получените резултати. Работният лист се добавя към портфолиото на
ученика.
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План за работа
1. Какво знам за механизмите, които помагат на
човека?
Направете уводна беседа и актуализирайте
знанията на учениците за изучените прости механизми – колело, лост и макара. Използвайте снимките, за да поговорите по какъв начин те помагат
на човека и какво е приложението им в бита. Разширете знанията, като използвате личния им опит.
Задайте въпроси: За какво служат лостовете и
макарите? Кои други прости механизми, изучени
досега, познавате? Нека дадат още примери, освен посочените в учебника.
2. Ще си припомня как работят макарите.
Припомнете какво представлява макарата, като
използвате урока за нови знания, разработен на
с. 30 в учебника. Разширете информацията и допълнете, че в зависимост от закрепването, макарите могат да бъдат подвижни и неподвижни.
Използвайте илюстрацията, за да онагледите как
подвижната макара пести сила за повдигане или
спускане на товари, а неподвижната – променя
посоката. Въжето се дърпа надолу, а товарът се
качва нагоре. Много повече сила е необходима,
ако товарът трябва да се изкачи нагоре само с
въже, без макара. Нека учениците дадат примери
за какво се използват макарите в строителството.
3. Къде? Какво? Как?
Попитайте учениците дали някой от тях е ходил
на риболов. Нека разкажат как се използва макарата в този спорт. Коментирайте в кои други
спортове се използва макарата.
4. Мога да направя механизъм за придвижване
на играчка автомобил.
Покажете разгъвката на отворената кутия от
приложението.
Разгледайте технологията, представена в задача 4, с. 57 (ел. вариант). Тя показва изпълнението
на изделието, при което се използва тази разгъвка. Учениците изрязват, биговат, правят кръгли
отвори, прегъват и залепват кутията. В направените отвори промушват сламката и залепват за
нея единия край на конеца. Другия край трябва
да прикрепят със залепваща лента към играчката.
Обърнете внимание на начина, по който се правят отворите в изделието. Разгъвката се поставя
върху велпапе. С помощта на пинче се правят
множество дупки една до друга, докато кръгчетата
се отделят.
Обърнете внимание на правилното и безопасно
изпълнение на всички операции.

След приключване на практическата работа направете състезание по двойки.
5. Имам идея.
Нека учениците направят техническа рисунка
на механизъм за повдигане на кофа с вода, като
изберат между лост и макара.
6. Умея да проучвам.
Задачата е за допълнителна работа. Учениците
могат да направят проучване и да подготвят информация за обобщителния урок за какво са използвани макарите в древността, като използват
различни източници на информация – енциклопедии, интернет и др.
Оценка на работата по темата
В края на урока насочете учениците към частта за оценка и самооценка. Обсъдете готовите
изделия. Коментирайте изпълнението им. Как се
справихте с изработката на изделието? Доволни
ли сте от работата си? Забавлявахте ли се по
време на състезанието.
Критерии за оценяване:
1. Ученикът конструира модел от картон и подръчни материали, като използва макара.
2. Изпълнява точно технологичните операции.
3. Постига завършен вид на изделието.

Информационен базис
В урока учениците си припомнят, дискутират и
разглеждат различни прости механизми, които
се използват от векове в света на техниката и
технологиите. Изработват самостоятелно механизъм – модел с макара, за задвижване на играчка и провеждат състезание със съучениците си.
Изпълняват технология за обработка на картон и
подръчни материали. Осъществяват подвижно съединение на части от механизъм за задвижване
на модели. Показват умения за изработване на
техническа рисунка за представяне на идея.
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ТЕМА 27: ХВЪРЧИЛО –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за техническата рисунка?
Актуализирайте знанията на учениците с уводна
беседа за техническата рисунка и защо е необходимо да се прави. Илюстрацията представя технически рисунки, познати на учениците от първи
и втори клас.
2. Ще науча какво е техническа скица.
Работа по темата – въвеждане на ново понятие
(техническа скица).
Разгледайте илюстрацията и коментирайте каква е разликата между техническата рисунка и техническата скица. Необходимо е да стигнете до
извода, че и двете представят най-общо идеята
за създаване на изделие и се правят на ръка,
без чертожни инструменти. Разликата между тях
се състои в това, че на техническата скица са
указани размерите и как изглежда изделието, погледнато от различни страни.
3. Къде? Какво? Как?
Предложеният текст и илюстрацията насочват
вниманието към конструирането на изделия, използвани в бита на хората – мебели. Техническа
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скица се прави, когато има нужда да се представят повече подробности като размери, които
съответстват на определено място в дома, или
удовлетворяват конкретни желания на потребителите.
4. Мога да направя хвърчило.
Практическата задача включва изработване на
изделие по предложена технология.
Нека учениците да опишат технологията на изработването. Окажете им помощ, ако имат нужда.
Покажете електронния вариант на технологията.
Обърнете внимание на правилата за безопасност.
След приключване на практическата работа направете изложба. Ако имате възможност, поиграйте с хвърчилата на двора в междучасието след
урока.
5. Имам идея.
Насочете вниманието на учениците към възможността да представят своя идея за хвърчило,
като направят техническа рисунка или скица. Дискутирайте представените идеи.
6. Интересно е да знам.
Обяснете и покажете, че снимката е също източник на информация, която се използва при из-

работване на изделия. С помощта на фотоапарат
може да се направи графично изображение на
всеки обект от различни страни.
Оценка на работата по темата
В края на урока ги насочете към частта за оценка и самооценка.
Как се справи? Оцени своята работа и тази на
твои съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли е изработено?
3. Има ли красив външен вид?
4. Може ли да лети?
Въпроси за заключителна дискусия: Какво научи
за техническата скица? Каква е разликата между техническата рисунка и техническата скица?
Защо се прави техническа скица?
Критерии за оценяване:
1. Илюстрира чрез рисунки или скици своите
идеи за изработване на модели.
2. Постига завършен вид на изделието.
3. Изделието изпълнява предназначението си –
може да лети.
Информационен базис
В урока се въвежда новото понятие техническа
скица. Учениците се запознават с техническата
скица като достъпен начин за представяне конструкцията на едно изделие. Изпълняват технология за изработване на играчка хвърчило от хартия
и подръчни материали. Правят опити да създадат
сами техническа рисунка или скица.

ТЕМА 28: САМОЛЕТ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
План за работа
1. Какво знам за техническата рисунка и техническата скица?
Актуализирайте знанията на учениците за техническата рисунка и техническата скица, като
използвате изображенията от илюстрацията. Кое
изображение дава най-обща информация за реалния изглед на изделието? Защо е необходимо да
се прави техническа рисунка? Каква допълнителна
информация получаваме от техническата скица?
2. Ще науча как се прави техническа скица на
изделие.
Работа по темата – как се прави техническа
скица.
Преди изработването на скицата изделието се
разглежда от различни страни.
Изгледите се изобразяват, като се използват
различни видове линии.
Всички размери, необходими за изработването
на изделието, се нанасят в милиметри.
3. Къде? Какво? Как?
Предложеният текст насочва вниманието към
информация за това, че съществуват компютърни програми, с помощта на които могат да се
създават технически скици, което е улеснение
за хората и по-специално за производителите на
различни изделия.
4. Мога да направя модел на самолет.
Първата част от практическата задача включва
изработване на изделие по разгъвка.
Нека учениците да опишат технологията на изработването. После покажете и електронния вариант.
Обърнете внимание на правилата за безопасност.
След приключване на работата по изработването на самолета, изпробвайте моделите.
5. Имам идея.
Практическата задача продължава с изработването на техническата скица на самолет, предложена в работния лист на с. 11. За целта е необходимо учениците да следват предложените стъпки.
Първо трябва да пресметнат размерите според
условието на задачата, после да направят скицата и накрая да нанесат размерите върху нея.
6. Интересно е да знам.
Освен за правене на технически скици, същест-
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вуват компютърни програми, които дават възможност да се разглеждат изделията от всички страни и да се правят подобрения.
Оценка на работата по темата
В края на урока ги насочете към частта за оценка и самооценка.
Как се справи? Оцени своята работа и тази на
твои съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите?
3. Има ли красив външен вид?
4. Може ли да лети?
5. Лесно ли се прави техническа скица?
Критерии за оценяване:
1. Постига завършен вид на изделието.
2. Изделието изпълнява предназначението си –
може да лети.
3. Прави скица на изделие, като посочва размери на отделни части.
Информационен базис
Ученикът разглежда и дискутира различни графични изображения на конструкции. Запознава
се с особеностите на техническата скица.
В хода на работата по темата използва картон
и пластмасова сламка за изработване на модел
на самолет и създава скица по инструкция.

ТЕМА 29: МОРСКИ ФАР –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
1. Какво знам за материалите?
С уводна беседа актуализирайте знанията на
учениците за материалите, от които най-често се
изработват изделията в часовете по технологии
и предприемачество. Използвайте илюстрацията
и определете от какви материали са направени
посочените модели.
2. Ще науча защо материалите и тяхната форма са важни за здравината и устойчивостта на
конструкцията.
Работа по темата – въвеждане на ново понятие
(здравина на конструкция).
Разгледайте илюстрацията с учениците и я коментирайте. Попитайте от какви материали е направената от децата конструкция. Какви са свойствата на хартията? Установете, че независимо
от това, че хартията не е много устойчив материал, конструкцията е здрава. Направете извод, че
здравината и устойчивостта на конструкцията не
зависи само от материалите, а и от тяхната форма и разположение на елементите в нея.
3. Къде? Какво? Как?
– Предложеният текст насочва вниманието към

материали, използвани за строителни конструкции по света, които при различни природни условия могат да бъдат здрави и устойчиви, независимо от свойствата на материалите, от които са
направени.
4. Мога да направя модел на морски фар.
Практическата задача включва изработване на
изделие по разгъвка.
Нека учениците опишат технологията. При нужда окажете помощ или илюстрирайте с видео от
електронния вариант.
Обърнете внимание на правилата за безопасност.
След приключване на практическата работа коментирайте защо е избрана кръглата форма за
кулата на фара.
5. С опит е забавно.
– Насочете вниманието на учениците към предложения опит и ако имате възможност, го направете. Поставете върху две стойки лист хартия и
наблюдавайте как тя се огъва. Променете след
това формата на хартията, като я огънете на хармоника, и направете отново конструкцията. Направете извод, че след като сте променили формата на материала, конструкцията е по-здрава и
по-устойчива.
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6. Интересно е да знам.
Повечето скелета, използвани в строителството, са направени от метал, тъй като този материал
се счита за здрав. В Хонконг обаче предпочитат бамбуковите, защото са по-леки. А за да са
здрави и устойчиви построените скелета, е важно
разположението на елементите в тях. Някои от
сградите достигат височина до над 80 етажа.
Оценка на работата по темата.
В края на урока ги насочете към частта за оценка и самооценка.
Как се справи? Оцени своята работа и тази на
твои съученици, като отговориш на въпросите:
1. Завършено ли е изделието?
2. Правилно ли са съединени частите?
3. Има ли красив външен вид?
Критерии за оценяване:
1. Свързва здравината и устойчивостта на конструкциите с материалите, от които са направени и с тяхната форма.
2. Постига завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока се въвежда новото понятие здравина
на конструкция. Учениците описват и свързват изделия с материалите, от които са изработени. Запознават се с понятието здравина и го свързват
с устойчивостта на конструкцията на технически
обект. Изработват модел на морски фар с типична
конструкция. Правят опити.
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ТЕМА 30: ВАЗА ЗА УКРАСА НА ДОМА –
УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ
План за работа
1. Какво знам за повторното използване на
материалите?
Направете уводна беседа и актуализирайте
знанията на учениците за повторното използване
на материалите. С подходящи въпроси припомнете ползите от рециклирането: пестят се природни
ресурси, намалява се замърсяването на околната
среда, спестява се енергия и отпадъците намаляват. Разговаряйте за ограничеността на ресурсите
и замърсяването на природата, като използвате
текста и илюстрациите.
Попитайте учениците какво могат да направят,
за да се намалят отпадъците. Стигнете до извода,
че всички заедно трябва да използваме икономично материалите, с които работим, да събираме разделно отпадъците, да намалим използването на пластмасовите изделия и др. Обобщете,
че освен рециклирането, повторната употреба на
материалите помага старите изделия да се превърнат в нови.
2. Ще си припомня как се прави план за изработване на изделие.
Използвайте текста, за да дискутирате необходимостта от съставяне на план за изработване на
изделие. Разгледайте една по една основните стъпки за конструиране на изделие и обобщете: Защо
е важно да имам план? Как планът ни помага да се
справим успешно с поставената задача? Може ли
планът да се променя в хода на работата?
3. Къде? Какво? Как?
Планът за работа винаги може да се промени,
ако не отговаря на необходимите условия. Нека
учениците разгледат илюстрациите и прочетат
предложения текст. Обобщете, че както хората,
така и животните планират дейностите си и се
съобразяват с определени условия.
4. Мога да направя украса за дома от отпадъчни материали.
Разгледайте изображението на предложените
изделия в задача 4, с. 65 от учебника.
Направете устно план, като следвате стъпките
от задача 2, с. 64. Използвайте работния лист на
с. 12 от албума.
Определете последователно етапите на работа
и вижте електронния вариант.
Обърнете внимание на правилното и безопасно
изпълнение.
След приключване на практическата работа направете изложба.
5. Имам идея.
Проведете дискусия и опитайте да изработите

различно от това изделие. Какво ще е различното? Кои качества на предишното изделие могат
да се подобрят?
6. Умея да проучвам.
Задачата е за допълнителна работа. Учениците
проучват дали изделието представлява интерес
за другите деца в училището, подходящо ли е за
благотворителен базар и на каква цена може да
се предложи.
Оценка на работата по темата
В края на урока насочете учениците към частта
за оценка и самооценка. Обсъдете готовите изделия и коментирайте изработването им. Как се
справихте? Доволни ли сте от работата си?
Критерии за оценяване:
1. Определя основни етапи и необходими материали за изработване на изделие.
2. Изпълнява точно технологичните операции.
3. Постига завършен вид на изделието.
Информационен базис
В урока учениците си припомнят как се прави план
за изработване на изделие и дискутират ролята на
планирането за неговото създаване. Свързват повторното използване на материалите с изработване
на полезни изделия за дома. Правят опити да конструират подобни изделия по собствен замисъл.
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ТЕМА 31: ДЕН НА МАЛКИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ –
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
В урока се прави преговор на изученото в глобалната тема „Конструиране и моделиране“, установява се равнището на усвоените знания и умения и се правят опити.
План за работа
Общи насоки:
Да си припомним най-важното, което научихме.
Използвайте предложените въпроси в рубриката „Време за размисъл и преценка“, за да провокирате учениците да бъдат критични към себе си
и да споделят своите впечатления за изученото
учебно съдържание, къде срещат трудност, кои
задачи са интересни или лесни, справят ли се
самостоятелно, или с помощ, разбират ли това,
което учат. Рефлексията ще им помогне да разсъждават, да осмислят това, което са разбрали,
да отделят главното, същественото и това, което
ще им бъде полезно в бъдеще.
Направете кратка беседа, като използвате
предложените въпроси в обобщителния урок. Припомнете какво знаят за техническата скица и по
какво тя се различава от техническата рисунка.
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Попитайте: Как се прави скица? Какво знаят за
здравината и устойчивостта на конструкцията?
Как се прави план за изработване на изделие и
защо това е важно?
Наблегнете на новите понятия в глобалната тема
„Конструиране и моделиране“: скица и здравина
на конструкция.
Мога да правя опити.
Направете опит 1: Прегънете лист хартия и
направете „мост“ от него, както е показано на
първата снимка. Поставете върху него играчка автомобил. Конструкцията не издържа и пада. Играчката не може да се задържи върху „моста“.
Направете извод, че конструкцията не е здрава и
устойчива. Нещо трябва да се промени.
Направете опит 2: Променете конструкцията,
като пак използвате хартия, но този път направете четири хартиени подпори от прегънати на
две листчета хартия. Поставете ги близо едно до
друго, върху тях сложете лист хартия и пак поставете играчката автомобил отгоре. Сега конструкцията издържа и не пада. Опитайте да поставите
още една до нея. Конструкцията пак не издържа
и пада. Променете още нещо в следващия опит.
Направете опит 3: Променете още веднъж
конструкцията, като пак използвате хартия, но

този път направете четири хартиени подпори навити на руло. Тогава конструкцията издържа и двете поставени върху нея играчки.
Опитите могат да продължат, като размествате
положението на подпорните елементи на „моста“,
за да установите зависимостта не само от формата им, но и от тяхното разположение. Можете
да предложите на децата да отразят получените
резултати и да запишат извод от тези опити: За
здравината и устойчивостта на конструкцията
са важни не само здравината и устойчивостта
на използваните материали, а и тяхната форма и
разположение на елементите в нея.
Разкажете за интересния и всеизвестен факт,
че в Средновековието конструкторите и строителите на мостове е трябвало да стоят отдолу под
тях, докато отгоре са преминавали първите им
ползватели. По този начин те доказвали, че съоръженията им са здрави и устойчиви.
В урока се прави цялостно обобщение на съдържанието на работата по глобалната тема „Конструкции и модели“. Учителят организира дискусия
за активизиране на мисленето на учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в
съдържанието. Съчетава се интелектуалната дейност с опити.

ТЕМА 32: КАКВО НАУЧИХ В ТРЕТИ КЛАС? –
ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА УРОКА
План за работа
Общи насоки:
Установяване на равнището на знанията и уменията на учениците се установява чрез решаване
на задачи, свързани с учебното съдържание в 3.
клас, във връзка с инструменти, материали, хранителни продукти, практически умения, икономическа грамотност.
Процедурата по оценяването се провежда едновременно с целия клас, а по преценка на учителя може да се проведе индивидуално.
За успешното провеждане на оценяването е необходимо да се направи преговор на усвоеното в
трети клас. Работи се по предложените задачи на
с. 68, 69 и 70 в рамките на 10 мин. След това се
преминава към работния лист (с. 13 и 14). Всеки
ученик трябва да има химикалка и цветни моливи,
а за изпълнението на практическата задача – ножица, линия, цветни моливи (флумастери), картон.
За всяка задача се присъждат определен брой
точки, според получените резултати.
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исква да посочи в кои случаи може да се пести
енергия. За верен отговор получава по 1 точка.
Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи с √ начините, по които можем да пестим енергия у дома.
Задача 3. Определи и напиши как може да се
подобрят условията за отглеждане на растенията.
(Познава възможности за подобряване на условията за отглеждане на растения и животни.)
Съдържание на дейностите: От ученика се
изисква да се ориентира по картинките и да напише поне 3 дейности. За верен отговор получава
по 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши с какви дейности се подобряват условията за отглеждане на
растения.
Задача 4. Отбележи с √ уредите, които използват макара, за да изпълняват предназначението
си. (Конструира и моделира, като използва макара.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи в конструкцията на кои изделия е
използвана макара. За всеки верен отговор получава по 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Отбележи вярното с √.
За работата в работния лист и изпълнението на
практическата задача се предвиждат 25 минути.
След приключване на часа и проверка на отговорите получените точки се записват в квадратчетата до всяка задача и се сумират.
Качествената оценка може да се определи
ориентировъчно по следната скала: до 12 точки –
слаб; 13 – 17 т. – среден, 18 – 22 т. – добър, 23 – 27
т. – много добър, 28 – 33 точки – отличен резултат
(максимален брой 33 точки).
Задача 1. Кои от изброените изделия работят с
електричен ток? (Разбира ролята на електричеството в бита на човека.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи кои са уредите, които работят с
електричен ток. За всеки верен отговор получава
по 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Подчертай думите,
които означават електроуреди.
Задача 2. Отбележи с √ начините, по които можем да пестим енергия у дома. (Изброява начини
за пестене на енергия за отопление и осветление
на сгради и жилища.)
Съдържание на дейностите: От ученика се из-

78

Задача 5. От какъв материал са направени изделията? (Разпознава някои изкуствени материали.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да определи от какви материали са произведени изделията. За всеки верен отговор получава
по 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Напиши на празните
редове думи, с които означаваме материалите
пластмаса, гума, картон.
Задача 6. Правила за безопасност. (Познава
предназначението и правилата за безопасна и
икономична работа с битова техника.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да впише правилните отговори на въпросите.
За верен отговор получава по 1 точка. Максимален брой 4 точки.
Указание към учениците: Отбележи вярното.
Задача 7. Кои са производителите, потребителите и предприемачите? Попълни лисващите думи
в текста. (Познава връзката между дейността на
предприемача, производителя и потребителя.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да прочете внимателно текста и да впише
предприемач, потребител и производител на правилните места. При вярно поставена дума получа-

ва 1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Прочети внимателно
текста и напишете подходящите думи.
Задача 8. За да стигне един продукт от производителя до потребителя, той обикновено изминава дълъг път. Разгледай илюстрацията. Производството на кой продукт е показано на нея?
(Обяснява пътя на продуктите от производството
до размяната и продажбата им.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да напише етапите, през които минава пътя
на един продукт. За верен отговор получава 1 точка. Максимален брой 5 точки.
Указание към учениците: Опиши какъв път изминава показаният продукт.
Задача 9. Графични изображения на технически
обекти. (Прави скица на изделие, като посочва
размери на отделни части.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да се ориентира в особеностите на различните графични изображения и да определи правилния вид. За всеки верен отговор се присъжда по
1 точка. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Определи и напиши

какъв вид изображение е представено – снимка,
рисунка или скица.
Задача 10. Може да изработи самостоятелно
изделие, като използва техническа скица и се
ориентира по различните линии и размери в графичното изображение. (Определя основни етапи
и необходими материали за изработване на изделие.)
Съдържание на дейностите: От ученика се изисква да направи визитна картичка, като използва
лист А4, който прегъва до получаване на 1/8 от
него. Критерии, по които се оценява изделието:
точно изпълнение на операциите чертане, изрязване, надписване. Максимален брой 3 точки.
Указание към учениците: Направи визитна картичка, като избереш подходящи материали и определиш самостоятелно етапите за изработване.
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Приложение №14 към т. 14
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЗА I°I КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по технологии и предприемачество за III клас е насочена към изграждане на технологична грамотност и възпитаване в
предприемчивост и отговорност на учениците,
като съществена част от тяхната общообразователна подготовка. Тя включва разнообразни теми,
проблеми и дейности, чрез които се доразвиват и
надграждат придобитите във II клас знания, умения и отношения.
Дейностите в обучението по технологии и предприемачество приоритетно са ориентирани към
позитивно отношение към техниката и технологиите и разкриването на техните възможности за
развитието на обществото и опазването на околната среда. Работата с хартия, картон, леснодостъпни, подръчни, опаковъчни и отпадъчни материали е основна дейност. Учениците се приучват да
събират, съхраняват и използват тези материали
както за обработване, така и за конструиране и
моделиране.
Уменията за планиране на дейността се формират чрез разнообразните форми за организиране
на конструирането, моделирането и изработване
на изделие, свързани с подготовката на празници
и обичаи. Създават се условия за самостоятелен
избор на материали, инструменти и организация
на дейността – самостоятелна или в екип, за оп-

ределяне на етапите на работа. В III клас основни
акценти в конструирането се поставят върху използване на печатни разгъвки и на макарата като
прост механизъм.
Знанията за техниката се обогатяват с правилата за използване и пестенето на електроенергия
при ползването на някои домашни електроуреди.
Важно внимание се отделя на движението на играчките и моделите.
Обучението в инициативност и предприемчивост се обогатява със знанията за популярни
професии, за връзките между личните и обществените потребности и между потребители и производители. Продължават проучвателската и практическата дейност, свързани с размножаването и
отглеждането на растения и грижи за отглеждане
на животни.
В процеса на обучение учителят стимулира и
подкрепя самостоятелната проучвателна работа на
учениците и „ученето чрез откриване“. В тези уроци
учителят насочва, консултира и коментира с учениците изделието и неговите предимства за удовлетворяване на личните и обществените потребности; работи съвместно с малките ученици, като им
помага сами да предлагат идеи, изработват и тестват модели. Във всеки учебен час се предвижда
изработване на изделие или практическа дейност
за овладяване на работата с инструменти и технологии, за измерване, очертаване и обработване,
а за дейностите, свързани с предприемачество –
дискусии, ролеви игри, проучвания и др.
Темите представят спецификата на учебния
предмет, който интегрира две различни в съдържателно отношение области – технологии и предприемачество. Учебната програма предоставя
свобода при подбора на методи и средства за
постигане на очакваните резултати и при конкретизирането на урочните теми. Тя може да се реализира в проекти, проучвания, в опитно-изследователска работа във и извън класната стая и
учебни екскурзии. Определени дейности могат да
се осъществят извън класната стая, сред природата, на посещение на работно място на родител,
екскурзия и др.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на компеЗнания, умения и отношения
тентност
Техника и безопас- Оценява своята и работата на другите по зададени, обсъдени и приети критерии.
ност
Разбира ролята на електричеството в бита на човека.
Изброява начини за пестене на енергия за отопление и осветление на сгради и жилища.
Организира рационално работата си.
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Области на компеЗнания, умения и отношения
тентност
Технологии
Определя основни етапи и необходими материали при изработване на изделие.
Познава възможности за подобряване на условията за отглеждане на растения и животни.
Свързва трайността на отделни храни с правила за тяхното съхраняване.
Приготвя здравословна храна по рецепта.
Разпознава някои изкуствени материали.
Използва достъпни технологични операции за ръчна обработка на материали.
Познава предназначението и правилата за безопасна и икономична работа с битова техника.
Инициативност и Познава връзката между дейността на предприемача, производителя и потребителя.
предприемчивост Обяснява пътя на продуктите от производството до размяната и продажбата им.
Разбира, че в производството на стоки и услуги участват хора с различни професии.
Разбира връзката между лични и обществени потребности и начините за тяхното удовлетворяване.
Конструиране и
Предлага идеи, като скицира и посочва размери на отделни части.
моделиране
Конструира и моделира, като използва макара.
Има представа за повторната обработка на материалите – рециклиране.
Използва съвременни информационни източници за проучване при конструиране на изделия.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Планиране
и обработка

Сравнява трайността на отделни храни и правила за тяхното съхраняване.
Предлага рецепта за приготвяне на здравословна храна.
Прилага различни начини за подобряване условията за отглеждане на растенията, обогатяване състава на почвата, поливане, укрепване на растенията.
Разбира необходимостта от грижите за домашните животни.
Познава необходимостта от повторна преработка на материалите – рециклиране.

рециклиране
готварска рецепта

Инструменти
и материали

Разпознава изделия от изкуствени материали – пластмаси, гума.
Сравнява свойствата пластичност и еластичност на материалите.
Изработва изделия, като комбинира различни материали (хартия, картон, пластмаса, метално фолио, тел).
Изработва изделия от текстил, като реже, преплита, шие или връзва.

пластичност
еластичност
оразмеряване

Уреди,
машини,
механизми

Познава предназначението на макарите в техниката и бита.
Свързва ролята на електричеството с подобряване на бита и труда на човека.
Посочва предназначението на кухненски електрически уреди и правила за употребата им.
Изброява начини за пестене на енергията при отопление и осветление на сградите и жилищата.

безопасност
eлектричество

Професии и
предприемачество

Описва типични дейности на популярни професии, свързани с производството
на стоки и услуги.
Описва дейности на предприемача.
Изброява начини за рекламиране на стоки и услуги.
Разбира връзката между потребители и производители.
Разказва за производството на конкретен продукт.
Свързва значимостта на идеите и новаторството с възможности за удовлетворяване желанията на потребителите.

производител
потребител
производство

Конструкции и
модели

Илюстрира чрез рисунки или скици своите идеи за изработване на модели.
Прави скица на изделие, като посочва размери на отделни части.
Определя основни етапи и необходими материали за изработване на изделие.
Свързва здравината и устойчивостта на конструкциите с материалите, от които
са направени и с тяхната форма.
Конструира по указания модели от подръчни материали, като използва макара.

скица
здравина на
конструкция
макара
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета
в III клас – 32.
Препоръчително разпределение на часовете
За нови знания

56%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение 38%
За диагностика на входното и на изходното ниво

6%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценката на предлаганите идеи и решения се
осъществява в процеса на практическата работа
по изработване на модели и изделия. При оценяването се използват критерии като външен вид,
качество на изпълнение на технологичните опера-

ции, функционалност, оригиналност и полезност
на изделието. Практическите умения се оценяват
както чрез отделни задачи, така и чрез комплексната работа по изработване на модели и изделия. Уменията за обработване и комбиниране на
материали се проверяват със задачи за разпознаване, класифициране и проверяване свойствата на разнообразни материали при изработване
на изделие или модел. Уменията за проектиране,
планиране и оценяване се извършват чрез задачи за конструиране и моделиране. Оценката на
уменията за работа с материали и модули се осъществява чрез задачи за конструиране и моделиране, в които има разнообразни инструкции за
изрязване, пробиване, лепене, украсяване и др.
Предприемчивостта и инициативността на учениците се оценяват чрез описване на различни
дейности, свързани с: популярна професия, спазване на правила при работа в екип; разбиране на
взаимозависимостта между потребители и производители; предлагане на идеи за разумно потребление на стоки и др.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Образователните дейности са подчинени на спецификата на конкретните
теми и имат междупредметен характер. Те са насочени към придобиване на
ключови компетентности.
Ключови компетентности

Примерни дейности и междупредметни връзки

Компетентности
в областта на
българския език

представяне на идеи;
описване на изделие, техническа рисунка, скица и др.

Умения за общуване на
чужди езици

ползване на помощни материали ( диаграми, бележки) с някои означения на чужд език.

Математическа
компетентност и основни
компетентности в
природните науки и
технологиите

нанасяне размери върху листов материал за изработване на изделие;
записване в таблици на резултати от наблюдение, измерване и др.
определяне на мястото за залепване на елементите в изделие.

Дигитална компетентност

използване на инструменти за създаване и представяне на информация за продукти,
услуги, модели, технически обекти.

Умения за учене

съставяне на план за изработване на изделие, модел;
проучване на материали, техните свойства, приложението им в сферата на техниката
и технологиите;
анализиране и описване на модели (макети) изделия.
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Ключови компетентности

Примерни дейности и междупредметни връзки

Социални и граждански
компетентности

участие в екипна работа;
дава идеи за решаване на проблеми от най-близката околна среда;
проявяване на толерантност при работа в екип;
участие при обсъждането и вземането на решение по проблем или тема.

Инициативност и
предприемчивост

участие в благотворителни и доброволни инициативи в училище и в района;
предлагане на идеи за разумно потребление на стоки;
обсъждане на идеи за рекламиране на стоки и услуги;
проучване на информация, свързана с популярни професии, видове потребности, предназначение на стоки и услуги;
проучване на начини за пестене на енергия.

Културна компетентност
и умения за изразяване
чрез творчество

изработване на рисунка или скица за представяне на идея;
изработване на изделия, свързани с празници и обичаи;
събиране на информация за подготовката за празници и обичаи.

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

събиране на рецепти за приготвяне на здравословна храна от роднини, близки и съседи;
сравняване трайността на отделни храни и правила за тяхното съхраняване.

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