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Уважаеми колеги,
Учебният комплект по технологии и предприемачество съдържа
учебник с електронен вариант и книга за учителя.
Неговото създаване има за цел:
• Да бъдат предоставени възможности на учителите за използване на разнообразни методически варианти за реализиране на
мисията, общите и специфичните цели на образователния процес по технологии и предприемачество в 5. клас.
• Да бъдат предложени възможности на учениците за овладяване, затвърдяване и и активно прилагане на технологичните
и предприемачески знания и умения, чрез реализиране на разнообразни взаимодействия в реални житейски ситуации. Да
се създадат условия за развитие на умения за „положителен
трансфер“ на знания, умения и компетенции с другите учебни
предмети.
В книгата за учителя са включени:
• Основни теоретични постановки, свързани с психолого-педагогическите особености на прехода 4. – 5. клас, както и базови
модели за успешно управление на процеса на обучение.
• Представяне на мисията, общите и специфичните цели на обучението по технологии и предприемачество, както и специфичните характеристики на основни методи и оформи за организация на образователния процес.
• Примерно годишно разпределение на учебните теми по технологии и предприемачество за 5. клас.
• Информация за учителя в началото на всяка обобщена тема, в
която са обяснени новите понятия, включени за овладяване в
учебната програма.
• Методически разработки на всички уроци за нови знания,
които съдържат: цели, задачи, методи, понятиен апарат, междупредметни връзки, учебно-методически ресурси, дейности
на учителя, въпроси за обобщение и критерии за оценяване.
Методическите ресурси, които ви предлагаме не ви задължават
да спазвате стриктно указанията в тях. Предоставяме ви ги с цел да
разполагате с достатъчно възможности за избор, при подготовката
и провеждането на уроците по технологии и предприемачество в
5. клас.
Авторите
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1. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ
ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В книгата за учителя по технологии и предприемачество за 5. клас на издателство АНУБИС се
съдържа информация, която улеснява преподаването на урока и взаимодействието с ученици и
родители. Текстът е съобразен с конкретните изисквания на Закона за предучилищно и училищно
образование (2015) и с потребностите в многообразния и творчески процес на учене и преподаване. Интегрирани са ключовите компетентности
в общообразователната подготовка, чл. 77. (1).
Акцентирани са цялостните политики за „подкрепа за личностно развитие на детето и на ученика;
изграждане на позитивен организационен климат;
утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищната общност“, чл. 174. (2).
Ние сме уверени в съвременните възгледи на
педагогиката и необходимостта от „сътрудничество, ефективна комуникация и загриженост
между всички участници в процеса на образование“, цитирани в Закона за предучилищно и
училищно образование, чл. 174. (3). Нашата ангажираност като издател и носител на ценности в
образованието е свързана с Промяната. Необходимо е пространство, в което българският учител
да открие себе си. Пространство, в което да съчетае своя опит, нагласи, убеждения с реалност,
която изисква единни политики и стратегии,
сила, увереност и компетентност, за да се реализира. Това е мотивът ни да създадем пособието
„Книга за учителя“!
Едно начало, събрало идеи от новите концепции в ученето, от разбиране за ролите на ученика и на учителя. Ученикът в съвременния свят
е погълнат от мултимедийните технологии. Той
опознава и получава житейските уроци основно
през екрана и цветните изображения. Нужни са
му самопознание, личностно развитие и силата
на човешкото общуване. В същото време и ролите на учителя на XXI век се свързват с предприемаческо и позитивно мислене. Той е призван да
покаже на децата „как да постигнат резултат“,
да обясни „защо?“. От една страна, учителят е
носител на традиции, ценности, вдъхновител на
идеи в българското училище. От друга – разби-

ращ, ведър, образован, с умения в прилагане на
новите стандарти в обучението. Учител, който
може да превърне атмосферата на часа в т.нар.
позитивна класна стая и да експериментира в
актуални обучителни модели. Изискване към
нас, педагозите, днес е успешната комуникация
с родителите и взаимодействие в диференцирана среда – възможност за ефективно вграждане
на деца с различни образователни потребности
(СОП и СОТ).
Според американския писател Уилям Артър
Уорд „Посредственият учител разказва, добрият
обяснява, най-добрият показва, а великият учител вдъхновява!“. Тази концепция е свързана с
професионалните умения на педагога и с взаимоотношенията в образователната ни реалност
– противоречиви и едновременно в синхрон и с
blended learning, и при работа с интерактивната дъска, и в игровизацията в съдържанието на
урока, и в интерактивните методи на преподаване. Приложението на проектбазирани подходи,
уменията за диагностициране „стила на учене“
на всеки ученик, развитие на дарбите, откриване ресурса на децата и стимулиране на силните
страни в процеса на „активно учене“ са приоритетни в дейността на всеки обучаващ. Те са актуални и най-вече в периодите на преход, когато
малкият ученик застава пред предизвикателствата в 5. клас, а учителят го посреща, за да разкрие
нови светове.

Какво е препоръчително да знаем
за ученика в прехода 4. – 5. клас?
Ученикът в прехода 4. – 5. клас се отличава с
особености, които обхващат различни ключови аспекти от развитието. Детството постепенно преминава в ранно юношество и е важно като педагози
да обърнем внимание на:
• общото и интелектуалното развитие
• сферата на потребностите, интересите, убежденията и учебната мотивация
• сферата на когнитивното развитие – памет,
внимание и концентрация, мислене
• самооценката спрямо общуването с другите
• поведенческата саморегулация и организацията на време и пространство
• адаптацията и дезадаптацията на ученика и др.
Ако разгледаме по-подробно отделните настъпващи промени, ще се убедим в необходимостта от
оказване на помощ и подкрепа на детето – бъдещ
петокласник:
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩО
И ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ
Криза на самосъзнанието – детето търси
индивидуалност (идентичност), има трудности в
утвърждаване на норми и правила. Препоръки
към педагога: прилагайте умерено физическо
и психическо натоварване поради повишената
възбудимост и снижената работоспособност.
Системно поставяйте граници в поведението на
детето, напомняйте въведените училищни и нравствени правила и утвърждавайте „позитивната
дисциплина“.
Eмоционална неустойчивост, свързана
най-често с промени в настроенията – от дързост, приповдигнатост, активност, агресивност
до депресивност, усещане за самота, конфликтност. Препоръки към педагога: приложете
упражнения за самоконтрол, саморегулация на
поведението (дишане, релакс), управление на
стреса. Стимулирайте развитие на емоционална компетентност на ученика – да разпознава
собствените си емоции (особено негативните),
да управлява гнева, тъгата и страха; да разпознава емоциите на другите в общуването.
Ускорено полово съзряване като част от всеобщ подем в преустройството на организма. Незавършено физическо израстване и духовно съзряване и т.н. Препоръки към педагога: приемайте
търпеливо и разумно предизвикателствата в половите стереотипи, отговаряйте на въпроси, свързани с различията.
Силен стремеж към самостоятелност и независимост от учителя и от родителите. Препоръки
към педагога: стимулирайте развитието на адекватна самооценка, водете интерактивен образователен процес, който подкрепя изявата и участието
на всяко дете. Поощрявайте родителите чрез техниките на коучинг в образованието да възпитават
децата в автономно правене на избор.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ,
ИНТЕРЕСИ, УБЕЖДЕНИЯ,
УЧЕБНА МОТИВАЦИЯ
Основните потребности и интереси на ученика се отразяват в очакването: „Да съм като възрастен“ и в отговори на въпроси: „Кой съм аз?“,
„Кои роли в живота ми подхождат най-добре?“.
Новото и необичайното в интересите ги прави
многопосочни и познавателни – свързани с наука, техника, спорт, изкуство – така те прерастват
в увлечения. Препоръки към педагога: признавайте индивидуалността на всяко дете, стимулирайте самопознанието чрез игри, оценявайте
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обективно и позитивно знанията и учебните постижения, стимулирайте личностното развитие
на ученика.
Убежденията са свързани с отделни познания
и с авторитета на значими възрастни, личности,
герои на филми, литературни произведения. Рязко спада учебната мотивация. Препоръки към
педагога: подкрепяйте любопитството на децата,
четенето и стремежа да подражават на любими
образи и герои. Провокирайте интереса с разнообразни дидактически и психолого-педагогически
подходи в обучението. Ангажирайте се с отговори
на въпроси: Какъв е смисълът?, За какво всичко
това ми е необходимо?, Какво е приложението на
наученото в реалността?. Учете децата на житейските умения.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАМЕТ,
ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ,
МИСЛЕНЕ
Паметта се обогатява и развива, механичното заучаване отстъпва място на умението да се
диференцира съдържанието; учи се неволево.
Препоръки към педагога: изисквайте изготвяне план на урока от ученика, демонстрирайте как
се отделя важно от маловажно, обобщавайте и
систематизирайте. Специално внимание обърнете на уменията за учене, въвлечете родителите в
сътрудничество.
Вниманието и концентрацията бележат спад
и се влошават – допускат се грешки при четене,
писане. Ученикът по-трудно се концентрира поради многопосочните си интереси – от една страна,
се увлича от собствените си потребности, от друга, е необходимо да се ангажира с преподаването,
с урока. Препоръки към педагога: привличайте вниманието на ученика, като поставяте цели,
въвличайте го в конкретни дейности, поставяйте
учебни задачи, съобразени с индивидуалните възможности и интереси, планирайте и контролирайте дейността в синхрон с изискванията за качество
в образованието.
Мисленето непрекъснато се развива. Мисловните операции сравняване, доказване, оценяване,
предвиждане и движение от конкретно към общо
се утвърждават. Препоръки към педагога:
умело въвеждайте нови и непознати понятия, отделяйте достатъчно време за тяхното усвояване и
научаване, включително с визуализиране и други
дидактически и интерактивни методи. Стимулирайте творчество у ученика. Развивайте собствена креативност и новаторско мислене.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА САМООЦЕНКА
СПРЯМО ОБЩУВАНЕ С ДРУГИТЕ
Самооценката при децата се формира на база
общуване с другите и отразява огледално тяхното отношение. Силно се повлиява от процеса на
оценяване, от характера на взаимоотношенията с
връстниците и отношението с учители и родители.
Препоръки към педагога: давайте позитивна обратна връзка и поощрявайте изявите и активността
на ученика. Създавайте спокойна атмосфера на доверие и безопасност. Подкрепяйте и поощрявайте
родителите към образци на приемащо поведение,
отчитане на индивидуалния напредък, не сравняване с другите и увереност.
ПО ОТНОШЕНИЕ
НА САМОРЕГУЛАЦИЯ,
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕ
И НА ПРОСТРАНСТВО
Поведението с намален самоконтрол, интересът към субкултури (специфични идоли, мода,
маниери и облекло) са типични в процеса на саморегулация на ученика в 5. клас. Водещ модел за подражание са връстници и приятели, както и личности
авторитети. Липсва началният учител и средата на
сигурност. Препоръки към педагога: приложете различни стратегии от позитивното възпитание
и моделите на Бен Фурман („Методът детски умения“, 2007). Създайте взаимодействие на доверие,
акцентирайте по-силните страни на ученика (не

дефицита), търсете ресурси, планирайте програми
за личностно развитие на детето. При резултат отразете успехите публично и поощрете участието. В
случаи на поведенческа дезадаптация и деструктивни поведения (агресия, тормоз, асоциални прояви
и др.) потърсете консултация с психолог, с детски
специалист, информирайте и привлечете родителя
като партньор. Потърсете ефективни стратегии за
организация на времето и пространството, за да
стимулирате усещането за сигурност и безопасност
у ученика.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИЯ
И ДЕЗАДАПТАЦИЯ В ПРЕХОДА
4. – 5. КЛАС
Адаптацията на ученика към 5. клас има ключово значение за успеваемостта в учебния процес.
Симптомите за адаптираност се регистрират до 2 –
3 месеца след началото на учебната година. Засягат
основните сфери – интелектуална, поведенческа,
комуникативна, соматична (телесна), емоционална. Често се открояват и нарушения в нормалната
адаптация на детето под влияние на учебен стрес,
личностни и социални фактори, известни като процеси на дезадаптация. Приема се, че адаптацията
и дезадаптацията на детето, в прехода 4. – 5. клас
зависи до голяма степен от личността на учителя и
педагогическия му подход. В този смисъл полезно е
да се ориентираме в най-често срещаните фактори
за дезадаптация на ученика (таблица 1).

Таблица 1. Фактори, свързани с дезадаптацията на ученика в периода 4. – 5. клас
№

Фактори за дезадаптация

Препоръки към педагога

1

Изменение в условията на средата и
обучението: учители „предметници“,
нови кабинети, различни деца (ново
училище), потребност да се изгражда
авторитет, необходимост от утвърждаване.

Проведете своеобразна „екскурзия“ в училището за ориентация
в средата; запознайте учениците с кабинетите, служителите, администрацията; отговорете на въпроса: „Към кого да се обърна, когато...“; съпровождайте децата през първата седмица при
смяна на кабинети (движение и преместване в пространството
заедно); запознайте се с родителите – чрез групова работа за
„запознаване“ и създаване на доверие; чрез нестандартна родителска среща; организирайте „свободно време“ и анимация
в училищната среда с различни игри и форми за комуникация.

2

Изменение на изискванията.

Въведете детето в „ползите“ от разнообразието и възможнос
тите да общува с различни хора; установете връзка с родителите (електронни дневници, SMS-и, график за чуване по телефона, график на приемно време; включване в дневния ред на
родителска среща).
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№

Фактори за дезадаптация

Препоръки към педагога

3

Отсъствие/намален контрол от учителя
и чувство у ученика за „обезличаване“
(чувства се „невидим за учителя“, търси пътища за деструктивно привличане на вниманието, развива усещане за
„безнадзорност“ и/или „опиянение от
свободата“).

Приемете спокойно и разумно промяната в поведението на ученика; инициирайте сътрудничество със семейството; стимулирайте самостоятелност и самоуправление; проявете внимание
към индивидуалността на всяко дете; организирайте съвместно
изготвяне на правила на поведение в класната стая и системно
„напомняйте“ на децата нормите в периода на адаптация (5 – 6
правила).

4

„Пробив в знанията“, пропуски в изучавания учебен материал.

Приложете психолого-педагогическа диагностика и проверете степента на усвоения материал; анализирайте личностните
особености и социалната среда на децата; приложете научаване
чрез игра, ориентирайте се в „стила на учене“ на децата; създайте ясни критерии за оценяване.

5

Социални взаимоотношения.

Приемете „борбата за лидерство“ като естествен етап в развитието на груповата работа; отчетете значимостта на приятелския кръг за ученика; подкрепете самочувствието на детето;
дискутирайте толерантността (международен ден – 16 ноември); отразете възможните рискове за добрата адаптация: хигиена на живот, хигиена на мислене, влияние на виртуалното
пространство, социална среда.

Изграждането на доверителни отношения
между учителя и ученика в 5. клас е основополагащо за добрата адаптация и за по-нататъшните
взаимоотношения в учебната среда. Стимулирайте взаимно уважение с родителите и с децата, признавайте техните способности, провокирайте усвояване на житейските умения. Това

Изграждане
на доверие
и безусловно приемане
– срещи на класа

Формиране
на интерес
и загриженост
към всеки ученик
– Познавам те
– Насърчавам те
– Вярвам в твоите
възможности

Схема 1. Елементи
на позитивното възпитание
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са посланията и на „позитивната класна стая“,
станала обект на внимание през последните години сред успешните професионални практики
в педагогиката. Моделът се отличава със свои
елементи и особености и служи за ориентир в
прилагането на съвременните идеи при работа с
деца (схема 1).

Създаване
атмосфера
на доброжелателство,
непоколебимост
и достойнство

Поставяне
на ясни цели,
задачи и стратегии
как да се изпълнят

ЕЛЕМЕНТИ
НА ПОЗИТИВНОТО
ВЪЗПИТАНИЕ
Стимулиране
на самостоятелност
и чувство
на отговорност
Аз мога
Аз съм значим
Аз съм необходим

Актуален е въпросът как да създадем атмосфера на доверие в „позитивната класна стая“? Как
да предизвикаме интереса на децата към ученето
и познанието? Можем да започнем от първата ни
формална или неформална среща с учениците:
• представете се по име; разкажете за себе си накратко, като изтъкнете най-силните страни, професионални успехи и умения, които притежавате
• поставете изискванията си към учебния
предмет и взаимодействия; обсъдете какво
очаквате да се направи
• инициирайте въвеждане на „правила“ в учебния процес (подходящо е да се обсъдят и изработят от групата деца, да бъдат поставени на видимо
място под формата на колаж, цветен стимул, фотографии и т.н.)
• придържайте се към ефективно управление на
времето в часа (планиране, разпределяне, контролиране на учебния процес)
• проявете интерес към личността на всяко дете
(опознайте го и чрез игра, напр. „Кой съм аз?“,
„Какво умея да правя най-добре?“ и мн. др.
• създайте запомняща се атмосфера (чрез подходяща тиха музика; интересен кратък разказ; мотивиращо резюме „Защо е важно да знам?“
• предложете приемливи решения на разно
образните ситуации
• стимулирайте „учене на самоконтрол“ чрез
различни съвременни подходи (приложение 1)
• преподавайте урока в синхрон с различните
стилове на учене (приложение 2).
В Закона за предучилищно и училищно образование (2015) ясно се упоменава тенденцията в
българското образование – умение на учителя да
диагностицира стила на учене на всеки ученик. На
базата на получената информация педагогът може
да структурира и преподаването на урока така, че
да удовлетвори потребностите на всички участници в процеса на обучение.

Схема 2

Как да разпознаем стила на учене
и да адаптираме стратегията
си на преподаване
Стилът на учене е свързан с „предпочитания
начин на възприемане и преработка на информация“ (Tennant, 1988). Формира се още в ранния
опит от развитието на човека, а в психологията
и педагогиката е популярен от 30-те години на
XX век. Съществуват разнообразни формулировки и класификации за стил на учене. Сред най-разпространените са на Х. Гарднър, Колб, Майерс и
Бригс, Голей и др. Стилът на учене като относително устойчива величина се различава от стратегиите на учене – подходящ метод за приложение
на стила по съответен начин. Този подход гарантира активност, интерес и творческа активност в
обучението и изисква определени стъпки, които
учителят да следва:
Стъпка 1. Запознайте се подробно с концепцията „стил на учене“.
Стъпка 2. Определете стила на учене на всеки
ученик чрез специално утвърдена методика – скала
за оценяване на индивидуалния стил на учене и игра,
напр. https://www.surveymonkey.com/r/playstyle или
www.ivanpivanov.com/uploads/sources/ и др.
Стъпка 3. Подберете основните похвати и техники, подходящи за преподаването на урока.
Подборът на стратегии за преподаване на урока
е професионелен и личен избор на учителя. Често той се представя и демонстрира в учителското
портфолио като доказателство за гъвкав подход
и новаторство в работата. Можете да използвате
разнообразни варианти, например:
Учене чрез сътрудничество – утвърдена стратегия,
известна като „Методи на Кегън“ (1985). Авторът
популяризира цялостното си изследване, свързано
с приложение на техники, които формират социални умения и сътрудничество у децата. В схема 2 са
показани елементите на стратегията „Учене чрез сътрудничество по Кегън“, 1985.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО КЕГЪН, 1985
Два вида цели

1. Непосредствени

Развитие на познавателни
способности

Чрез конкретно учебно
съдържание

2. Социални

Формират отговорности

Формират сътрудничество
в групата
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Според концепцията на Кегън обучението е
ефективно, ако всеки от участниците дава своя
принос в ясно организиран групов процес със
следните елементи:
• пространствено разположение на участниците
(приложение 3)
• формиране на нехомогенни групи
• поставяне на общи задачи, които стимулират
сътрудничество
• ясно фокусиране на отговорности
• избор на похвати и техники: за подбор на групи (игри за групова работа); за разработване и
усвояване на нови знания (интервю с учебни фишове); за обобщаване и систематизиране (мозъчна
атака, кръгла маса); за оценяване.

Индивидуална работа с децата
Много често в урочната система се налага прилагане на индивидуална работа с децата. В тези
случаи подходящо е да разпределите учениците в
три основни групи (съобразно индивидуалните особености, интереси, социални умения и др.), без да
давате израз за начина и смисъла на подбора:
Таблица 2. Основни групи ученици
и подходящи учебни задачи за учене
Диференциране
на децата
– нива

Особености
на децата

Учебни задачи,
съобразени
с дидактическите
цели на урока

1-во ниво
трудно се
(15 – 20% справят с
от класа)
уч. съдържание

лeсни и опростени; по-малко и по-достъпна информация; повече онагледяване
и картини; повече занимателност; по-голям размер
на символи и букви; думи,
разделени на срички; игрови упражнения

2-ро ниво
добре се
(50 – 60% справят с
от класа)
уч. съдържание

презентации; практически
и кратки упражнения; упражнения за затвърждаване
на материала; фронтално
преподаване

3-то ниво
мн. добре
(15 – 20% и отлично
от класа)
се справят
с уч. съдържание

усложнени,
разнообразни задачи; повече информация, основно словесна;
сложни форми на изразяване и понятия; забавни игри;
по-малък размер на символите
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Приобщаващо образование
в класната стая
Едно предизвикателство пред модерното образование (след учене чрез сътрудничество) позволява уважаване и приемане на всички деца независимо от техния статус, произход и култура.
Приобщаващата педагогика е насочена и към персоналните потребности на децата със специални
образователни и обучителни потребности (СОТ и
СОП). Успешното прилагане стратегиите на приобщаващото образование изисква придържане
към определени стандарти на поведение. Препоръчително е:
• да формирате готовност за работа у децата
• да мотивирате дейността – поставете тема,
разяснете целта и задачите на урока
• да демонстрирате способите за реализиране на
целта
• да дадете словесна инструкция за изпълнение
на дейността
• да представите перспектива за полезността на
информацията
• да разграничите отделните етапи в работата;
• да актуализирате старите знания
• да поставите самостоятелни задачи, съответни
на възможностите на децата
• да направите проверка и оценка на извършеното
Децата със специални потребности много често
не могат да подчинят действията си на словесната
инструкция от учителя. Необходима е корекционна работа по отношение на допуснати неточности;
уточняване на представите на детето по темата; формиране на знания и умения практически да приложи
изискванията на учителя. В тази връзка препоръчително към работата на учителя е:
• изработване на индивидуален план за всяко
едно дете спрямо динамичния стереотип (индивидуални особености) и работа на „малки порции“
• приложение на тренировъчни/загряващи упражнения за моториката преди реализиране на задачи с по-голяма продължителност
• използване на подпомагащи прийоми, забавен
темп на работа
• разчленяване на сложните понятия
• използване на сетивния опит в процеса на
преподаване, словесни (разказ, обяснение, беседа), нагледни (илюстрации, показ, демонстрация)
и практически методи (упражнение, практически и
социални умения) и др.
• фокусираното към решения образование и т.н.

Важни теми при работа с деца с различни потребности са:
• семейното възпитание и атмосферата в семейството, както и добрата връзка на педагога с родителите
• увереността у децата и развитието на позитивна, адекватна самооценка
• саморегулацията на поведението, способност
та да планира и реализира действията си докрай
• уважението и приемането на останалите деца
(при деца със специални потребности, както и при
останалите деца в класа е общовалиден и двупосочен принципът за интегриране и приобщаване в еднаква степен по отношение на резличието)
Процесите на интегрираното/приобщаващото
образование в класната стая са немислими без
партньорството с родителите и семейството. В
множество срещи с педагози и родители убедително се откроиха представите на учителя за ефективни взаимоотношения с родителите, както и очакванията на семейството за ролите и поведението на
педагога.
Какво
учителите
очакват
от родителите?
Заинтересованост, съпричастност, добро
възпитание,
отговорност, активност, съдействие, отзивчивост, разбиране,
разумни компромиси и др.

Какво родителите очакват
от учителите?
Търпение, мило отношение, обич
към децата и работата, умение да
изслушват и напътстват, да създават доверие, да провеждат интересни уроци, да дават примери от
живота, да създават различни и запомнящи се часове, да стимулират
децата да учат, да събуждат любопитство и интерес, да уважават
родителите и техните пропуски, да
провокират справедливост, да научават децата да задават въпроси:
„Защо, Как, Какво, Къде“.

Някои полезни напътствия
към учителя при взаимодействие
с родителите
Пътят към родителите понякога е конфликтен, изпълнен с неразбиране и дори огорчение. Привилегия
е възможността да застанем уверено – това е силата
да изразим своето отношение, да утвърдим своя авторитет и имидж професионално и социално приемливо! Някои познати моменти в ефективната комуникация с родителите ни гарантират успех:
• опознайте родителите: научете техните имена,
потребности и интереси – така създавате доверие,
посрещнете ги с усмивка
• отделете специално време и място за всяка
среща с родителите; подгответе „нестандартна“
родителска среща
• предварително обмислете срещата: съберете
факти за поведението и състоянието на ученика;
представете накратко вашите изисквания, посъветвайте родителя как да постъпка съобразено с
посланията на коучинга в образованието
• говорете достъпно и съответно на повода, използвайте подходяща терминология, подберете
внимателно обръщението си в Ти или Вие форма
• бъдете конкретни, фактологични, активни; задавайте открити въпроси (Кога? Как точно? Къде?)
• ориентирайте се в типажа и в емоционалното
състояние на родителя – по маниера, стила на обличане, поведението (много често родителят изпитва
неудобство, страх или гняв в очакването за критика:
невинаги е правилно информиран; не разбира посланията на учителя за възпитанието; не притежава
подходящ ефективен родителски стил; някои родители страдат от заболяване и т.н.)
• придържайте се към правилата на вербална,
невербална комуникация и избор на облекло и
прическа; обърнете внимание на гласа си (да бъде
мек, в ниски тонове, плътен, тих)
• въведете разговора с подходящи послания за
детето: използвайте правилото 3:1 (3 позитивни
послания, 1 препоръка)
• избягвайте оценяване, критика, високомерен
тон или обидни квалификации независимо от несъобразително родителско отношение
• въвлечете родителя в отговорно поведение и
отношение към ситуацията (Предлагам... очаквам
да получа Вашата подкрепа)
• дайте възможност на родителя да изрази свое
мнение/обратна връзка – ако е раздразнителен или
агресивен, не приемайте реакцията му като насочена пряко към вас – изслушайте емпатично (с
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разбиране, напр. разбирам, аха... Правилно ли съм
разбрал, че...? Мога ли с нещо да бъда полезен?
Разбирам, мога ли сега да изразя своето мнение и
т.н.), подканете го да изкаже съображенията си, задайте въпрос: Какво конкретно имате предвид?
Наистина ли искате отговор на този въпрос? и
т.н.
• предложете съдействие – среща с други родители, помощ, информация за консултиране със
специалист и т.н.
• уважавайте и пазете достойнството – своето и
на родителя
• гарантирайте конфиденциалност (поверителност) на срещата.
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Приложение 1

Педагого-психологически модели
за стимулиране на самоконтрол
при децата
ЗА ДА СЕ ФОРМИРАТ ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ НА УЧЕНИКА, СА НЕОБХОДИМИ:
Единни „изисквания“ от училището, отнесени към
„уменията за учене“ на всички деца. Демонстрация
и окуражаване на децата: как да стоят „правилно“ на
чина; как да организират материалите си на учебното място; как да подреждат пособията си в началото
и в края на всеки учебен час. Отразяване на старанието и стремежа за ред с поощрение, привилегия
или награда. Обособяване на места в класната стая,
където децата могат да поставят индивидуални предмети, вещи, портфолио, материали. Подреждане
записа на дъската системно, с придържане към определени области (за нови знания, план на урока, понятия, напомняне и за домашни задачи). Осигуряване на достатъчно време за препис на информацията
от дъската или запознаване с нея. Изискване за наличие на определени работни материали и пособия
(листове с различни цветове, подвързии, надписи).
Организиране на информацията в таблични форми,
карти, диаграми. Даване на рамкирани текстове за
допълване на информацията при инструктирането.

ЗА ДА СЕ ПООЩРЯТ УМЕНИЯТА
ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ВРЕМЕТО, СА НЕОБХОДИМИ:
Предупреждение навреме за предстоящи дейности, срок на изпълнение и написване информацията на дъската с често напомняне. Изработване
календар на събитията и поставяне на стената в
класната стая. Създаване на графици и списъци на
нещата, които трябва да се направят. Съгласуване
на общия календар с този на всяко дете.
Научаване на децата да разпознават времето и
часа, графика и календара. Изработване на дневен режим и график за класната стая (графичен,
с рисунки и символи). Подпомагане на учениците
да съобразяват и приоритизират (кои задачи са
спешни и неотложни; кои са важни; кои са важни, но не спешни; кои не са важни). Демонстрация как изпълнените задачи могат да се отмятат
по списък. Разработване на по-дълги и сложни
задачи на малки части. Помощ учениците да организират идеите си, като използват „подсказки“
(цветни листове, триещи се дъски, самоуправление/самопомощ). „Материализиране“ на успеха
(карта на целите, списък на постиженията/колаж
и др.).

ЗА ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ И ПОДДЪРЖА
ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИКА,
Е НЕОБХОДИМО:
Извикване на учениците отпред/близо до учителя
за получаване на преки инструкции (напр. Всеки да
излиза отпред и да идва до мен).Задават се интересни, провокативни въпроси, показват се снимки,
разказват се кратки истории или се прочита стихотворение, за да се генерират дискусия и интерес към
урока. Опит с игривост, и театралност – привличат
вниманието и повишават интереса. Използване на
мистерия: слага се предмет, свързан с урока, в кутия,
чанта – начин да се накарат учениците да отгатват –
предизвиква дискусии и писмени дейности. Прилага
се система от различни сигнали: слухови: използва
се звънче, пляскане или музикален фрагмент на пиано, китара, устни сигнали (Стоп... Това е важно);
зрителни: присветване с лампа, вдигане на ръката
си (знак за учениците да вдигнат ръце и да затворят уста, докато всички не замълчат и не започнат
да внимават); рутинни фрази: Всички… Готови…;
очен контакт: учениците трябва да виждат учителя, когато говори, особено когато дава инструкции.
За поддържане на вниманието: добра предварителна подготовка и паузи при даване на инструкции.
Отчетлив ритъм и разнообразни въпроси към целия
клас, към двойки или индивидуален отговор при
преподаване на урока. Намаляване на времето за говорене. Използване на специализирани техники за
задаване на въпроси (задават се отворени въпроси,
изисква се учениците да разсъждават и се стимулират критично мислене и обсъждания

Приложение 2
СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ СПОРЕД ГАРДНЪР (GARDNER)
Стил
на учене

Предпочитания
на детето

Технологии
на обучение

Подходящи методи
на преподаване

Визуален

рисунки, схеми,
пространствено
представена информация, визуализация

графични обекти,
мултимедийни
презентации, симулации, цветни
стимули

видео, кино, диапозитиви, игри за въображението, лабиринти, пъзели, илюстровани книги, съставяне на мемокарти и флаш карти, работа със символи, картини, диаграми,
подпомагащи запомнянето, цветни маркери, списъци с
ключови думи, таблици, компютърни програми за онагледяване, метод „Лавина“, „Снежна топка“, „Мрежата на
паяка“, „Мозъчни карти“, „Рисуване на идеи“

Слухов

рими,
музика,
звуци, ритми

аудио, видеоформат на учебното
съдържание

музика, песни, посещения на концерти, музикални игри,
музикални инструменти, факти, представени под формата
на мелодия/рими, групови дискусии, методи: „Светофар“,
„Мозъчна атака“, „Пирамида“

Вербален

писменни и разговорни форми

текст, запис, работа в група

„Дърво с решения“, „Инвентика“, „Какво би станало, ако
... хората са еднакви“, „Въртележка“.

13

Приложение 3
ВАРИАНТИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ
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2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
УЧЕБНИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Мисията на обучението по Технологии и
предприемачество е пряко свързана с ролята на
общообразователната подготовка за придобиване на основни компетентности в областта на технологиите и е насочена към постигане на научна
грамотност, овладяване на умения за реагиране
на новости и поемане на отговорност и формиране на умения за инициативност и предприемчивост.
Общите цели на обучението по технологии и
предприемачество са по посока на формирането
на компетентности, които ще позволят на ученика да си изгради ориентири за действие в:
• бързо развиващите се научни знания и иновации;
• бързо променящите се технологии и въздействието им върху човешкото развитие;
• успешното изпълнение на различни социални роли, позволяващи им да се превърнат в продуктивни и отговорни граждани.
Характерните белези на технологичното
обучение се съдържат в:
• уникалната учебна среда, в която учениците овладяват когнитивни умения за:
– самостоятелно издирване и интерпретиране
на подходяща информация;
– генериране и материализиране (конструиране, технологично планиране и моделиране) на
идеи за изделия, които се проверяват в практиката;
• интегративният характер на технологичното знание по отношение на съдържанието и
дейностите;
• едновременното протичане на учебна и
практическа дейност, където се поставя акцент
върху:
– технологичните процеси,
– етапите за овладяване на техническа и технологична грамотност;
• прилагане и пренос на умения за решаване
на разнообразни технологични задачи;
• овладяване и прилагане на процедури и техники за оценяване и самооценяване на резултатите от технологичната дейност;
• овладяване и прилагане на модели за съ16

трудничество и взаимопомощ при работата в
екип;
• ориентация и подготовка за избор на професия и кариерно развитие.
В процеса на технологичното обучение учениците реализират разнообразни взаимодействия, насочени към активно прилагане на усвоените знания от другите учебни предмети в различен контекст и развиват умения за положителен
трансфер на знания, умения и компетенции.
В този контекст технологичното обучение играе и ролята на катализатор на процесите на
системност и трансфер на знанията и уменията
овладявани от учениците по отделните учебни
предмети в прогимназиалния етап на основното
образование (математика, физика и астрономия,
география и икономика, история и цивилизация,
информационни технологии, биология и здравно
образование, български и чужд език, изобразително изкуство и др.). В тези му функции то се
явява като естествен интегративен център в
цялостния образователен процес.
В този контекст технологичното обучение се
явява и като подходяща среда за интегриране на
икономически знания и предприемачески умения, тъй като в неговото съдържание иманентно
се присъстват взаимните връзки между човека,
околната среда, технологията и икономиката.
В образователния процес по Технологии и
предприемачество, централно място заемат технологичната грамотност и предприемаческите
умения, които насочват мисленето на учениците в търсене на отговорите: „зная какво”, „зная
къде” и „зная как“. Основните опорни точки за
овладяване на учебното съдържание са интеракциите: „имам идея“, „да мислим заедно”, „да правим заедно“.
Преходът от детството към зрелостта, който
се извършва от 11 до 14 годишна възраст е изключително динамичен и съпътстван с множество количествени и качествени промени в развитието на учениците.
Качествените изменения в когнитивните процеси в обучението по технологии и предприемачество са по посока на :
• по-висока степен на способностите за възприемане на обекти, факти, връзки и зависимости
от света на техниката, технологиите, икономиката и предприемачеството;
• формиране на понятийни структури за
разбиране и прилагане на признаци при класифициране на обекти, явления и процеси, свърза-

ни с технологиите, което позволява осмисляне
на връзките: „обект-среда”; „среда–функция”;
„функция-конструкция”, „наука-технология“;
• ориентиране в триизмерното пространство
с развиване на уменията за графично представяне на обектите с методите на аксонометричното
и ортогонално проектиране;
• обогатяване и разширяване на знанията и
технологичния опит за използване на по-широк
кръг от материали, инструменти и машини за решаване на практически задачи с изява на инициативност и предприемчивост;
• развитие на мисленето от „нагледно-образно” към „абстрактно-логическо”, позволява
поставянето и разрешаването на житейски ситуации съдържащи икономически проблеми, което
води до осмисляне на отношенията: „технологии
– икономика – предприемачество - икономическа
култура;
Натрупаният познавателен и практически
опит от учениците в този възрастов период, позволява в съдържанието на обучението по технологии и предприемачество, да се поставят цели и
контекст от дейности, с които се разширява потенциалът им в шестте ключови области на
компетентност, чрез които се визира развитието на компетентностите за учене през целия
живот.
В този контекст се очертават три равнища
на отношения в съдържанието на обучението
по Технологии и предприемачество:
I равнище: трудова дейност – техника – монотехнологии – техническа грамотност;
II равнище: наука – информационни и комуникационни технологии – техника – технологична култура;
III равнище: технологии – икономика – предприемачество - икономическа култура.
В този контекст са формулирани и специфичните цели на обучението по Технологии и предприемачество в прогимназиален етап:
1. Разширяване на базовата технологична
компетентност на учениците, свързана с:
а) използване на техника за ръчна и машинна
обработка на материали;
б) самостоятелно разработване на проекти,
чрез прилагане на достъпни програмни продукти
и на дигитални средства за комуникация и контрол.
2. Развитие на ключовата компетентност
„Инициативност и предприемчивост” чрез:
а) навлизане в реална икономическа среда;

б) проучване на добри предприемачески практики;
в) изява на предприемаческа инициатива.
3. Формиране на отношение към здравословен
и безопасен начин на живот и работа, спазване на
екологичните норми и принципите за устойчиво
развитие на обществото.
4. Създаване на условия за осъществяване на
осъзнат избор на образование и професия.
Европейската рамка на ключовите компетентности е в основата на определянето на шест области на компетентност в учебния предмет
Технологии и предприемачество:
1. Проектиране, планиране и оценяване на
технологични процеси и обекти.
2. Битова и производствена техника
3. Обработване, сглобяване и комбиниране
на материали, продукти и модули
4. Комуникация и контрол в бита и трудовите
процеси
5. Организация и икономика
6. Агро- и зоо-технологии
За всяка от шестте области са определени знанията, уменията и отношенията, които ученикът
трябва да овладее в края на прогимназиалния
етап. Фиксирана е и връзката между конкретният
очакван резултат и съответната ключова компетентност.
Например: В област на компетентност Битова и производствена техника, за очакван резултат Работи с машини, инструменти, съобразно
експлоатационните изисквания са посочени
връзки с ключовите компетентности:
(2) Умения за общуване на чужди езици;
(3) Математическа компетентност и основните компетентности в областта на природните науки и технологиите;
(4) Дигитална компетентност;
(5) Умения за учене;
(9) Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот.
Учебната програма по Технологии и предприемачество за 5. клас, представлява естествен
процес на операционализация на Образователните стандарти за прогимназиален етап.
Основната роля на учебният предмет е свързана с изграждането на технологична грамотност,
на умения за организираност, предприемчивост
и инициативност в работата. В съдържанието
на обучението намират израз актуални подходи
за формиране на технологична култура, икономическа грамотност и предприемачески умения.
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То е структурирано в посочените по-горе шест
области на компетентност, чрез които се реализират ключовите компетентности за учене през
целия живот.
Структурата на учебната програма обхваща
следните Основни теми:
• „Проектиране и конструиране”
• „Техника”
• „Технологии”
• „Комуникации и контрол”
• „Икономика”
• „Природата в дома”
Същите се запазват и в 6. и 7. клас.
За отделните основни теми са диференцирани и съответни подтеми, за всяка от които са
формулирани „Компетентности, като очаквани
резултати от обучението“, като са отразени равнищата на познание в края на 5 клас.
За всяка подтема са посочени и новите понятия.
Този подход се запазва в 6. и 7. клас.
Основните дейности, които доминират в
рамките на темите за 5. клас са:
• графично изобразяване на детайли и решаване на конструктивни задачи;
• измерване на величини и ръчна обработка
на материали и продукти;
• изобразяване на схеми и монтаж на електрически вериги;
• осъществяване на неразглобяеми съединения;
• осъществяване на делова комуникация с дигитални средства – уеб камера, фотокамера, мобилен телефон;
• съставяне на личен бюджет чрез компютърна обработка на текстове и електронни таблици.
• грижи за декоративни растения, билки и домашни животни.
Водещи подходи са:
• учене чрез търсене и откриване;
• модулно-интегративен подход;
Учебникът по Технологии и предприемачество за 5. клас съответства на изискванията на
мисията, общите и специфичните цели на обучението по този учебен предмет, както и на изискванията на учебната програма, за изграждане
на технологична грамотност и на умения за организираност, предприемчивост и инициативност.
Учебното съдържание е структурирано в три
нива:
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I ниво: шест основни теми: „Проектиране и
конструиране“, „Техника“, „Технологии“, „Комуникация и контрол“, „Икономика“ и „Природата в дома“;
II ниво: подтеми за всяка основна тема.
Например: в основна тема „Техника“ има две
подтеми: „Инструменти за измерване и ръчна обработка“ и „Битова Техника“.
III ниво: 48 урочни теми, диференцирани във
всяка подтема.
Например: в подтема „Битова техника“има 4
подтеми: „Домакински уреди“, „Перална машина
.Шевна машина““, „Работа с домакински уреди“
и „Аз, предприемачът“.
Организацията на обучението включва разпределението на урочните теми в:
• 19 урока за нови знания;
• 19 урока за практически дейности;
• 10 урока за упражнение.
Стремежът е урочните теми да са съобразени с интересите и възможностите на учениците,
а предлаганите обекти за практическа дейност,
както и задачите за упражнение да са изпълними
в реална учебна среда. Водещи са екипната работа и разработването на проекти.
Принадлежността на урочната тема към съответния вид урок е означена със определен цвят, а
това е представено нагледно в Апарата за ориентиране на учебника.
Всяка урочна тема е разработена на 1 отделен
разтвор, като за всички теми е използвано еднотипно графично оформление, което подпомага
възприемането на учебното съдържание и избора на организационна форма за урока .
Урочните теми са подредени в учебника в зависимост от установените традиции, празници,
годишни сезони, както и от вида на вътрешнопредметните и междупредметните връзки. Съобразени са и със спецификата на прехода от 4 в 5
клас. На учителя се дава възможност да променя
реда на провеждане на някои урочни теми, без
това да се отрази на структурата на учебното съдържание.
Всяка основна тема завършва с урок по предприемачество „Аз, предприемачът“, в който се
решават реални житейски проблеми, чрез интегриране на технологични и икономически знания
и приложение на предприемачески умения.
За всеки урок, в зависимост от вида му (за нови
знания, за практическа дейност, за упражнение)
е използвана единна структура. Илюстративният материал отговаря на вида на урока, техноло-

гичния базис, обекта (обектите) за практическа
дейност и задачите за упражнение. Търсени са
връзки или аналогии между обектите за практическа дейност и задачите за упражнение от една
страна и познати на учениците обекти, явления,
ситуации от реалния живот от друга. Учителят
може да обогати и разшири технологичния базис
в урока и с други видове нагледи (илюстративни,
графични, таблични, дигитални и т.н).
В уроците за нови знания акцентът е върху
овладяването на теоретичния технологичен или
икономически базис, съдържащ новите понятия,
отразени в учебната програма. Във всеки урок за
нови знания присъстват и задачи, които служат
за основа, върху която ще се овладява новото
учебно съдържание, както и знания придобити
в жизнения и технологичен опит на учениците.
Тези задачи са основа за класификация, диференциация и обобщение на новите знания, чрез
използването на дискусия и създаване на проблемни ситуации. В рубриката „Вече зная“ в синтезиран вид са посочени очакваните резултати на
ниво теоретични и фактологични знания от учебната програма.
В уроците за практическа дейност акцентът се поставя върху овладяване, развитие, усъвършенстване и пренос на познавателни и практически умения. Контекстът от дейности включва изработване на технически изделия и обекти,
приготвяне на кулинарни продукти, осъществяване на достъпни агро и зоотехнически дейности,
разработване на проекти и изява на предприемачески инициативи, като се прилагат технологии
за обработка на разнообразни материали и продукти (картон, дървесина , текстил, кожи, пластмаси, хранителни продукти и др.) Овладяват се
специфични техники за съединяване на детайли,
за художествена обработка на дървесина, кожи,
текстил, за използване на кухненско оборудване
и градински инвентар. В тези условия се развиват качествата точност, сръчност, акуратност,
наблюдателност, предприемчивост, инициативност, насърчават се критичното и креативното
мислене.
В уроците за практическа дейност са предложени по-голям брой задачи, от които учителят
може да избира тези, които съответстват на материалната база и ресурсна осигуреност в съответното училище. Той може да адаптира и приложи
в уроците и практически задачи, произтичащи от
специфични за населеното място особености на
ресурсите, занаятите, търговията и традициите.

Наличието на повече практически задачи е с цел
да подпомогне учителите и учениците, които са в
училища с целодневна организация на обучението, както и за подпомагане на учителите в усилията им за осъществяване на индивидуализация и
диференциация в процеса на обучението.
В уроците за упражнение задачите са свързани със самостоятелна или групова дейност,
която включва наблюдение, пряко измерване на
величини, проверяване на свойства, проследяване на изменения, които настъпват в процесите и
явленията в областта на техниката, технологиите
и икономиката. Ориентират се в информацията за
качеството, съдържанието, годността на стоките
и услугите. Оценяват се качеството на материали, продукти и изделия. Изграждат се навици за
спазване на правила за безопасна работа с материали, инструменти, машини и приспособления,
както и за рационално подреждане и хигиена на
работното място. Решават се предприемачески
задачи. И в тези уроци, както в уроците за практическа дейност, учителят има свободата да избира, адаптира, да формулира и предлага задачи
за упражнения, като се съобразява с нивото на
обучаемост на учениците, както и с характера на
образователната среда в училището и специфичните условия в населеното място.
Обучението по Технологии и предприемачество изисква специфични подходи и методи,
базирани върху дейности за решаване на проблеми в екип, за развитие на личността на ученика и
готовността му да работи и живее в условията на
пазарна икономика.
При приложението на методите за обучение
се поставя акцент върху концепцията за преподаване и учене ориентирани към действие.
Като модели на съдържателното и процесуално единство между преподаване и учене в обучението по технологии и предприемачество, те се
диференцират на:
• методи за устна комуникация - обяснение,
беседа, разказ;
• методи за изследване на обектите и процесите - наблюдение, демонстрация, експеримент,
моделиране;
• методи за практическа дейност – упражнение, инструктаж, работа в малки групи, самостоятелна практическа работа, казус, ролева
игра, метод на проектите, ситуационен анализ,
евристични методи).
От специфичния характер на процеса на тех19

нологичното обучение, произтичат и някои особености в съдържателните и процесуални характеристики на използваните базисни методи на
дидактиката, които ще посочим в изложението.
Упражнението като основен метод представлява съзнателно повтаряне на
определени действия (физически или интелектуални), с цел формиране на умения, по предварително изградени оперативни образи-модели на
дейност.
 Според характера на дейността упражненията се диференцират на: производствено-технологични и интелектуални.
 Според съдържанието и функциите на
практическата дейност са: технологически, графични, лабораторно-практически, измервателни,
ситуационно-игрови.
 Според това, каква част от технологическия процес се усвоява: за овладяване на похвати, операции, комплекси от операции, производствена дейност.
Изискванията при приложението на метода
се отнасят до:
• разполагане на действията (физически или
интелектуални) в логическа последователност и
степенуването им по трудност;
• наличие на съзнателност на действията и
необходимост от емоционално стимулиране и
състезателен характер ;
• осигуряване на повторяемост на действията
и операциите;
• формулиране на критерии за оценка на
действията, операциите и изделията, произтичащи от техните конструктивни, функционални и
технологични параметри.
Инструктажът е специфична форма на организация и реализация на дейността на учителя
в процеса на технологичното обучение. Тя притежава специфични нормативни, информационни и операционални компоненти: организация,
средства, методи и похвати, технология на реализация.
• В зависимост от мястото му структурния
компонент на урока, инструктажът е: уводен, текущ и заключителен.
• По пълнотата на инструкциите е: пълен, непълен.
• По броя на инструктираните ученици инструктажът е: фронтален, групов, индивидуален.
• В зависимост от специфичните си дидактически функции е: информационно-интерпретиращ (за преподаване); диагностично –коригиращ
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(за управление дейността на учениците); оценъчно-контролен.
• По характера на отношението между учителя и учениците се диференцира на: директен,
индиректен (опосредстван с използването на
„посредници” – тренажори, албуми, технологични и инструкционни карти, мултимедия), комбиниран.
• По начин на поднасяне на информацията
инструктажът е писмен (в текстова, таблична или
графична форма) или устен.
Активността и мотивацията на учениците за
учене се осъществява по-сполучливо, при приложение на ситуационната ориентация в преподаването на технологичните и икономическите
знания, както и при формирането на предприемаческите умения.
При решаване на технологични и икономически проблеми учениците се поставят в ситуации,
които са полезни за тях, тъй като се активизират
собствени пътища за използване на знания и прилагане на умения в интегративна среда.
В комплексните постановки за преподаване
и учене (групова работа, ролеви игри, работа по
проект и др.) основно място заема интеракцията (interaction), тъй като чрез активиращи стратегии и действия учителят и учениците постигат
продуктивно взаимодействие при овладяване на
учебното съдържание.
Интерактивните методи притежават следните
най-общи характеристики:
• съществува проблем, който трябва да се
разреши;
• проблемът е отворен (има повече от едно
решение);
• проблемът се решава, чрез набавяне на информация;
• информацията се анализира чрез обсъждане, преговаряне, дебатиране и постигане на консенсус;
• разработват се варианти на решения;
• учениците много често влизат в определена
роля;
Спектърът на интерактивните методи се простира от груповата работа (работа в екип) като
базисен модул, до часа по проект, който се характеризира с най-голяма комплексност и интегративност. В него се включват още: казусът, ролевата игра, учебната фирма, работилниците за
бъдеще, творческо ателие и др.
Учениците овладяват понятията най-ефективно, когато са включени в учебни ситуации,

в които се използват т. нар. микропримери. В
тях е описан технологичен и/или икономически
проблем, съдържащ се в реална житейска ситуация. Този проблем се идентифицира и се определя стратегията за решаването му. Полученият
умален модел на поведение, след това се пренася в големия свят на техниката, технологиите и
икономиката, чрез умелото му разширяване на
различни равнища в действителността, чрез задаване на въпроси, стимулиращи индуктивното и
дедуктивното мислене.
Работа в малки групи се прилага при фронталното обучение, като самостоятелен метод,
както и като елемент на комплексните методи –
казус, ролева игра, метод на проекта и др. В нея
се съчетават усвояването на знания и умения с
овладяване на форми за междуличностни взаимоотношения. Формират се групи (екипи) от 3–6
ученика, като всеки от тях работи по определена
задача. В зависимост от естеството на технологичната задача могат да се формират и работни
екипи на принципа на организацията на производството в реална работна среда – например
т.нар. „поточна линия“. След приключване на
работа в групата, решенията и готовите изделия
се представят пред класа. Учителят се явява в ролята на модератор.
Казусът съдържа ситуация от реалността.
Целта на разрешаването му е намиране или
ориентиране в проблема, посочване на алтернативни решения и предлагане на алтернативи за
действие, при които е въжен пътят за вземане на
решението.
Ролевата игра е модел на имитиран процес,
който има общ сюжет. Симулирайки жизнена ситуация и влизайки в дадена роля на учениците се
дава възможност да натрупат опит за социални и
предприемачески форми на поведение. Разработвайки и изпълнявайки ролята си, ученикът вижда
как интерпретацията му влияе върху развитието
на играта. Учителят ръководи играта.
При прилагането на метода на проектите
учениците изпълняват цялостна дейност, която
предполага:
• идея за изпълнение;
• планиране на задачите, необходими за
постигане на целта;
• изпълнение и материализиране на идеята;
• представяне пред класа (групата);
• оценяване на процеса и резултата;
В организационен план учениците работят на
малки групи, където всеки ученик поема опреде-

лена функция и изпълнява специфичните за нея
задачи. Групата е отговорна за изпълнението на
проекта, както и за материализирането в нещо
реално и полезно.
За оценяване постиженията на учениците се
прилагат специфични методи и форми, като се
има пред вид следното:
• Препоръчва се оценяване на входно ниво
чрез устно изпитване и/или тест, както и с тест
на изходно ниво.
• Текущи оценки се поставят върху резултатите от практическата работа на учениците при
приключване на всяка тема.
• Оценяват се равнището на теоретичните и
фактологичните знания, познавателните и практическите умения, както и способността за ориентиране в нова технологична и икономическа
среда.
• Оценяват се уменията за осъществяване
на устна и писмена комуникация, използване на
точна терминология и сътрудничество.
• Оценяват се изработените изделия и продукти по критерии за качество.
• Оценяването на практическите умения се
извършва съобразно степента на овладяност на
умението, спазване на инструкциите и технологичната последователност, съблюдаване на правилата за хигиена и безопасност.Съотношението
при формиране на срочна и годишна оценка е:
• 50% от текущи оценки от входящ, текущ и
изходящ контрол;
• 50% от оценки от други участия (самостоятелна работа, лабораторна работа, участие в
проекти на класа, училището, региона, както и от
участие в олимпиади и др.)
Електронният учебник е неразделна част
от учебния комплект по Технологии и предприемачество за 5. клас. Той дава възможност за
показване на страниците от печатното издание
на екрана, преди всичко с цел по-лесно ориентиране и намиране на допълнителните материали.
Освен това, платформата дава възможност да се
увеличават на екрана отделни фрагменти от текст
или илюстрации и да се маркират. Така учителят
може да насочи вниманието на учениците към
конкретна дефиниция, илюстрация или задача.
В Електронния учебник ще намерите още:
• Допълнителна информация и любопитни
факти под формата на текстове,
• снимки, дву- и триизмерна анимация, видеоклипове. Така може да се разнообразят и допъл21

нят уроците за нови знания. Също така, учителят
може да покаже или илюстрира трудни за словесно обяснение процеси.
• Анимирани или заснети на видео указания
за решаване на задачите и за изпълнение на практическите дейности. Това спестява на учителя
необходимостта да показва и обяснява процеса
на изпълнение на съответната дейност.
• Интерактивни задачи и тестове за затвърдяване на знанията и за самоконтрол.
• Някои от тях повтарят задачите от учебника, други ги допълват. Интерактивността прави решаването на задачата по-емоционално и
по-привлекателно. Друго предимство е, че ученикът веднага получава информация за това дали
се е справил или не.
• Електронният учебник може да се използва
по два начина:
• При наличие на компютър и проектор, в
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уроците за нови знания може да се демонстрират
допълнителни материали, а в уроците за практически дейности – инструкции и указания за работа.
• Платформата позволява достъп до учебника и от домашните компютри и смартфоните на
учениците. Така може да се осъществи индивидуален подход в обучението – всеки ученик работи
със свое темпо, търси и намира информацията,
която му е необходима в момента.
Електронният учебник дава възможност
за повишаване на ефективността на процеса на
обучение по Технологии и предприемачество.
Учителите желаещи да прилагат съвременни дидактически методи и подходи, ще открият в него
необходимите ресурси.

3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

,

Училище

Град

,

Утвърждавам:
(име и фамилия)

Директор:

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Уроци за нови знания

НЗ

19 часа

Уроци за систематизиране и обобщаване на знания

СОЗ

1 часа

Практически дейности

ПД

19 часа

Упражнения

УПР

10 часа

Уроци за контрол и оценка

КО

2 часа

Годишен хорариум: 51 часа
Срочен: І срок – 17 часа
ІІ срок – 34 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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Тема на урочната
единица

1
Инструктаж по техника на безопасност
и правила за работа
в кабинета по технологии и предприемачество
Входно ниво.

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

НЗ

Техника на безопас• Познава и спазва техниката на
безопасност и правилата за работа ност;
по учебния предмет технологии и
организация на работпредприемачество
ното място

Оценка

ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ
Изобразяване на изгледи
1. Графични изображения и мащаб

НЗ

• Познава и използва мащаби.

2. Изработване
на скици

ПД

• Познава и използва мащаби.

3. Изгледи и разгъвки

НЗ

• Познава и използва линии за чер- изгледи;
тане и оразмеряване
видове линии
• Изобразява геометрични построения и разгъвки на обемни тела.

4. Изработване
на чертежи

ПД

• Изобразява геометрични постро- чертожни инструменти
ения и разгъвки на обемни тела.

техническа рисунка;

• Определя изгледите и изобразява
детайлите на изделие с опростена
конструкция.
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скица

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Дискусия на тема правила
за техника на безопасна
работа

Попълване на книгата за Устна
инструктаж и правилата
за работа.

Проверка трайността на
знанията на учениците,
усвоени в 4. клас

Тест

Усвоява елементи на изо- Математика,
бразяването в скица, чер- география и икотеж и техническа рисунка. номика, история
и цивилизация,
Изчислява мащаби.
изобразително
Сравнява и определя ви- изкуство
дове изображения.

Участие в дискусия

Устна

Изпълнение на практическа индивидуална
задача

Писмена

Изработва скица на изде- Математика
лие с опростена конструкИстория и цивиция.
лизация

Участие в дискусия

Писмена

Изпълнение на практическа индивидуална
задача

Индивидуална

Изобразява отделните из- Математика
гледи на детайли с проста
геометрична форма.

Участие в дискусия

Устна

Изпълнение на практическа индивидуална
задача

Писмена

Участие в дискусия

Индивидуална

Скицира разгъвки на детайли.
Използва чертожни инструменти.
Изработва чертеж

Математика

Информационни Изпълнение на практехнологии
тическа индивидуална
задача

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Писмена
Индивидуална

Индивидуална
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Тема на урочната
единица

1

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

Конструкции и конструктивен анализ
5. Конструкции

НЗ

• Разбира връзката между функция и конструкция при описание
на технически обекти и обекти от
бита.

конструкция;
конструиране;
конструктор;

• Познава изискванията към конструкциите и етапите при създаването на техническите обекти.
• Извършва частични конструктивни изменения на обекти.
6. Аз конструирам

ПД

Познава изискванията към конструкциите и етапите при създаването на техническите обекти.
Решава конструктивни задачи.

7. Аз, предприемачът

Упр.

Изгражда умения за планиране.

ТЕХНИКА
Инструменти за измерване и ръчна обработка
8. Моите инструменти

НЗ

• Измерва маса и линейни размери Измервателен инструс аналогови и дигитални контрол- мент
но-измервателни инструменти и
Контролно-измерватеуреди.
лен уред

9. Измерване и разкрояване

ПД

• Обработва материали с ръчни
инструменти.
• Познава и спазва правилата за
безопасна работа с ръчни инструменти и приспособления при разкрояване, очертаване, центроване,
рязане, пилене, огъване, пробиване
на отвори.
• Подрежда рационално работното
си място и местата за съхраняване
на инструменти и материали.

26

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Обяснява връзката между Математика;
функция и конструкция на
Български език и
технически обекти.
литература
Усвоява знания за изЧовекът и прироискванията към конструкдата
циите.

Участие в дискусия

Устна

Изпълнение на практическа индивидуална
задача

Писмена

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Индивидуална

Анализира конструкции
на изделия от различни
материали.
Определя етапите при
създаването на технически обекти.

Изпълнение на практическа индивидуална
География и икозадача
номика
Математика

Индивидуална

Изработва изделие по заФизическо възпидадена конструкция
тание и спорт

Планира стъпка по стъпка Български език и Изпълнение на пракизработването на изделие литература
тическа индивидуална
задача
Математика

Писмена

Измерва разстояние

Математика

Устна

Измерва маса

Човекът и приро- Изпълнение на пракдата
тическа индивидуална
задача

Писмена

Изпълнение на пракРешава технически задачи Математика
тическа индивидуална
за измерване и разкроЧовекът и прирозадача
яване
дата
Прави проект на табло
Български език и
за съхранение на инструлитература
менти

Писмена

Участие в дискусия

Индивидуална

Индивидуална
Устна
Индивидуална
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Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

Тема на урочната
единица

1

10. Домакински уреди

НЗ

Битова техника
• Познава принципа на действие
на готварска печка и кухненски
робот.
• Познава правилата за поддържане и безопасна работа с битова
техника.

11. Перална машина.
Шевна машина

НЗ

• Познава принципа на действие
на шевна машина и на перална машина.

12. Работа с домакински уреди

ПД

13. Аз, предприемaчът

Упр.

• Прави избор на домакински уреди според различни потребности.

НЗ

• Познава различни видове конструктивни съединения: неразглобяеми и разглобяеми.

машинен елемент;
механизъм

• Подготвя битовата техника за
работа.

ТЕХНОЛОГИИ
Съединяване на детайли
14. Видове съединения

неразглобяеми съединения
разглобяеми съединения
съединителни елементи
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Човекът и приро- Участие в дискусия
Описва устройството и
начина на работа на гот- дата
варска печка и кухненски
Български език и
робот.
литература

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Устна

Запознава се и се съобразява с правилата за работа
с електрически уреди.
Запознава се и се съобразява с правилата за работа
с електрически уреди.
Човекът и приро- Участие в дискусия
Описва устройството и
принципа на действие на дата
шевна машина и на перална машина.

Устна

Участие в дискусия

Устна

Изпълнение на практическа индивидуална
задача

Писмена

Описва предназначението Човекът и прирона нагревател и предава- дата
телен механизъм.
Информационни
Запознава се с подготов- технологии
ката на шевната машина
за работа.

Индивидуална

Избира режими на работа
на електрическата печка.
Анализира потребности

Човекът и приро- Изпълнение на практическа групова задача
дата;

Устна

Прави избор на домакински електроуреди
Български език и
литература
Мотивира избора си
Математика

Писмена

Математика
Участие в дискусия
Описва различни неразглобяеми и разглобяЧовекът и прироеми конструктивни съедидата
нения.

Устна

Групова

Познава правила за безопасна работа с лепила
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Тема на урочната
единица

1

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

15. Технологични
карти

ПД

16. Съединяване на
детайли в изделие

ПД

• Разчита технологична карта

технологична карта

• Осъществява неразглобяеми
съединения с лепила, гвоздеи и
сглобки.
• Избира подходящи начини за съединяване на детайли в зависимост
от конструкцията на изделието.

Изработване на изделия от дървесни материали
17. Видове дървесни
материали

НЗ

• Познава и осъществява технологични операции за обработка на
дървесина.

форми на материалите
механични свойства

• Познава форми и механични
свойства на дървесни материали.
18. Художествена обработка на дървесина

ПД

• Прилага техники за художествена обработка на изделия от дървесина.

технологична операция

19. Изработване на
тъкачна рамка

ПД

• Разчита работен чертеж за изработване на изделие от дървесина.

изделие

• Подбира и използва инструменти
и приспособления за осъществяване на технологичен процес.
Изработване на изделия от текстил и кожи
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20. Видове текстилни
материали и свойства.
Видове кожи

НЗ

текстилни материали
• Познава и назовава видове
текстилни материали (конци, прежкожи
ди, тъкани), кожи и техните свойства.

21. Обработка на
текстилните материали

ПД

• Анализира и избира конструкция костюм
на изделие от текстил и кожа.
народна носия
• Познава ръчни и машинни способи за съединяване на текстилни
изделия.

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Математика
Изработва изделия чрез
съединяване на детайлите
Човекът и прирос лепила.
дата
Използва технологични
карти.
Изработва изделия чрез
Математика
съединяване на детайлите Човекът и прирос гвоздеи и сглобки.
дата

Изпълнение на индивидуална практическа
задача

Индивидуална

Изпълнение на индивидуална практическа
задача

Индивидуална

Участие в дискусия
Усвоява знания за видове- Математика
те дървесни материали.
Човекът и приро- Изпълнение на групова
дата
практическа задача
Определя формите и
свойствата на дървесните
материали.
Използва техника за художествена обработка на
изделия от дървесина
Прилага технологични
операции
Изработва изделие

Писмена
Индивидуална
Групова
Устна

Математика

Устна

Използва инструменти и
приспособления за осъществяване на технологичен процес.

Индивидуална

Индивидуална

Усвоява знания за видо- Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
ве текстилни материали
(конци, прежди, тъкани),
кожи и техните свойства.

Устна

Участие в дискусия

Устна

Изпълнение на индивидуална практическа
задача

Индивидуална

Използва ръчни и машин- Български език и
ни способи за съединява- литература
не на текстилни изделия
Изобразително
изкуство

9

Устна

Човекът и приро- Изпълнение на индивидуална практическа
дата
задача
Изобразително
изкуство
Изпълнение на индивидуална практическа
задача

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)

Индивидуална
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Тема на урочната
единица

1
22. Изработване на
изделие от текстил

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

ПД

• Подбира текстилни материали,
инструменти и приспособления за
изработване на тъкано изделие и
изделие от кожа
• Прилага техники за художествена обработка на изделия от текстил
и кожа.

Храна и здравословно хранене
23. Храната в живота
на хората

НЗ

• Познава същността на здравословното хранене.
• Познава основните хранителни
вещества и значението им за здравето на човека.

хранителни продукти
консерванти
оцветители
срок на годност

• Ориентира се в информацията за
производството, съдържанието и
годността на хранителните продукти.
24. Още за състава на
храните

Упр.

25. Здравословно хранене

НЗ

• Познава основните хранителни
вещества и значението им за здравето на човека.

енергийна стойност

• Познава същността на здравословното хранене.

меню;

• Познава основните режими на
хранене и съставя меню.
26. Студено приготвени ястия

ПД

• Познава и използва кухненско
оборудване: съдове, прибори и
приспособления.
• Приготвя студени салати, ордьоври и супи.
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Човекът и прироИзползва текстилни мадата
териали, инструменти и
приспособления за израИзобразително
ботване на тъкано изделие
изкуство
Използва техники за художествена обработка на
изделия от текстил.

Участие в дискусия

Устна

Изпълнение на индивидуална практическа
задача

Индивидуална

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Изработва изделие

Усвоява знания за храни- Човекът и приро- Участие в дискусия
телните вещества и про- дата
Изпълнение на групова
дукти.
Математика
практическа задача
Използва информацията
от етикета за съдържанието и годността на хранителните продукти.

Познава и използва хранителната пирамида.
Изчислява енергийна
стойност на кулинарно
изделие
Запознава се с различни
режими на хранене.
Изготвя меню.

Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
Изпълнение на индиМатематика
видуална практическа
задача
Изпълнение на групова
практическа задача
Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
Изпълнение на групова
практическа задача

Устна
Групова

Устна
Писмена
Индивидуална
Групова
Устна
Индивидуална
Групова

Запознава се с кухненско Човекът и прирооборудване: съдове, при- дата
бори и приспособления.
Математика
Приготвя студени предястия

Участие в дискусия

Устна

Изпълнение на индивидуална практическа
задача

Писмена

Изпълнение на групова
практическа задача

Индивидуална
Групова
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Тема на урочната
единица

1

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

Приготвяне на ястия чрез варене и печене
27. Предварителна обработка на хранителните продукти. Варене
и печене

НЗ

• Познава начини за почистване,
измиване, нарязване, обелване,
смилане, настъргване и измерване
на хранителните продукти с различни средства.

варене
печене
кулинарна готовност

• Познава същността на топлинната обработка на хранителните
продукти.
28. Приготвяне на ястия чрез варене

ПД

• Приготвя ястия чрез варене: топ- кулинарна рецепта
ли супи, бульони, варива.
• Използва рецепта.

29. Приготвяне на ястия чрез печене

ПД

• Приготвя ястия чрез печене на:
месо, риба, зеленчуци, колбаси.
• Оценява вкусовите качества на
готово ястие по външен вид, аромат и вкус.
• Оформя, аранжира и сервира
готово кулинарно изделие.

30. Аз, предприемачът

34

Упр.

• Умее да търси, намира и обработва информация по зададена
тема

дегустация

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Запознава се с начини за Човекът и приро- Участие в дискусия
предварителна обработка дата
Изпълнение на индина хранителните продувидуална практическа
кти.
задача
Усвоява знания и умения
за варене и печене

Устна

Приготвя ястия чрез варе- Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
не по рецепта
Изпълнение на индивидуална практическа
Спазва правилата за хиги- Математика
задача
ена в кухнята

Устна

Спазва правилата за безопасна работа в кухнята и
оказване на първа помощ
Търси рецепти.
Попълва технологична
карта.
Приготвя ястия чрез печене.
Оценява вкусовите качества на приготвените
от него хляб (пърленка) и
наденица.

Човекът и приро- Изпълнение на индивидуална практическа
дата
задача
Изобразително
Изпълнение на практиизкуство
ческа групова задача
Лабораторно упражнение

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Писмена
Индивидуална

Писмена
Индивидуална

Устна
Писмена
Индивидуална
Групова

Усвоява знания и умения
за аранжиране и сервиране на готово кулинарно
изделие
Съставя и провежда анке- Човекът и приро- Ролева игра
та на тема „Храним ли се дата
Работа по проект
здравословно”.
Български език и
Работи по проект „Кули- литература
нарна съкровищница”
Информационни
технологии

Устна
Писмена
Групова
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Тема на урочната
единица

1

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

КОМУНИКАЦИИ И КОНТРОЛ
Средства за визуална и гласова комуникация
31. Какво е комуникация

НЗ

• Познава принципа на действие
на средства за визуална и гласова
комуникация.

мобилен телефон

32. Осъществяване на
комуникация

ПД

• Разграничава по функционални
признаци средства за визуална и
гласова комуникация.

фотокамера
уеб камера

• Осъществява визуална комуникация чрез уеб камера.

Средства за контрол
33. Какво е контрол

НЗ

• Осъществява контрол на топлин- термометър
ни процеси.
температурна скала
• Осъществява контрол при покупкасов апарат
ка на стоки.
баркод
баркод скенер
дисплей

34. Контролни дейности

ПД

35. Аз, предприемачът Упр.

36

• Разграничава по функционални
признаци средства за контрол.

• Заснема, съхранява и пренася
фотоизображения на различни носители.

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Усвоява знания и умения Информационни Участие в дискусия
за комуникация. Използва технологии
Изпълнение на индисредства за гласова комувидуална практическа
никация.
задача
Използва средства за визуална комуникация.

Устна

Информационни Участие в дискусия
технологии
Изпълнение на индивидуална практическа
задача

Устна

Определя частите на цифров фотоапарат.
Определя функциите и
принципа на действия
на различни средства за
заснемане, съхранявана и
пренасяне на фотоизображения.

Запознава се с начините
на контрол на топлинни
процеси.
Запознава се с баркод и
баркод скенер.

Изпълнение на практическа групова задача

Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
Математика

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Писмена
Индивидуална

Писмена
Индивидуална
Групова

Устна
Индивидуална

Разбира предназначението на касовия апарат.
Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
Изпълнение на индивидуална практическа
Определя функционалнизадача
те признаци на средствата
за контрол.
Изпълнение на практическа групова задача

Устна

Човекът и приро- Изпълнение на практическа групова задача
дата

Устна

Използва различни средства за контрол.

Заснема и съхранява фотоизображения

Изобразително
изкуство
Информационни
технологии

Писмена
Индивидуална
Групова

Индивидуална
Групова
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Тема на урочната
единица

1

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

ИКОНОМИКА
Ресурси
36. Видови ресурси

НЗ

• Познава и класифицира видовете ресурс
ресурси, необходими за производпотребност
ството на стоки и услуги.
недостиг
• Познава недостига на ресурсите
избор
като основен икономически проблем.
• Обяснява защо недостигът на
ресурсите изисква от хората и обществата да правят избор за задоволяване на потребностите си.

37. Ресурсите около
нас

Упр.

• Познава и описва видовете ресурси и варианти на производство,
търговия и услуги по местоживеене

Производство, търговия и услуги
38. Производители и
потребители. Търговия и цени

НЗ

• Познава и разграничава производството, търговията и услугите,
като основни икономически дейности.

икономика;

• Класифицира видовете стоки и
услуги по определени признаци.

потребител

• Разграничава потребител от
производител и определя основни
разлики в дейностите, които те извършват.
• Обяснява понятието цена на стоки и услуги.

38

производство
производител
търговия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Запознава се с видовете
ресурси.
Обяснява недостигa на
ресурсите като основен
икономически проблем

Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
Изпълнение на практическа групова задача

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Устна
Писмена
Индивидуална
Групова

Прилага знанията за видо- Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
вете ресурси.
Изпълнение на индиОписва видовете ресурси География и ико- видуална практическа
задача
и варианти на производ- номика
ство, търговия и услуги
Изпълнение на практипо местоживеене
ческа групова задача
Прави избор на средство
за пътуване.

Устна

Човекът и приро- Участие в дискусия
Запознава се с основни
дата
стопански дейности –
производство, търговия и
География и икоуслуги.
номика
Запознава се с видове стоки и услуги.

Устна

Писмена
Индивидуална
Групова

Индивидуална

39

Тема на урочната
единица

1
39. Аз съм производител. Аз съм потребител.

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

Упр.

• Разграничава потребител от
производител и определя основни
разлики в дейностите, които те извършват.
• Обяснява понятието цена на стоки и услуги.

Бюджет
40. Доходи и разходи
в семейството

НЗ

• Познава видовете доходи, полу- доход;
чавани от членовете на семействоразход;
то.
• Разграничава видовете разходи в
семейството.

41. Моят личен бюджет

Упр.

• Изготвя личен бюджет

42. Аз, предприемачът

Упр.

• Определя цената на продукт.

личен бюджет

ПРИРОДАТА В ДОМА
Отглеждане на декоративни растения и билки
43. Отглеждане на декоративни растения и
билки

НЗ

• Познава условия и начини за от- декоративни растения
глеждане на познати декоративни
пикиране
растения и билки.
засаждане
• Познава размножаването на растенията чрез семена и луковици.
• Определя посевните качества на
семената.
• Познава размножаването на растенията чрез листни, коренови и
стъблени резници.
• Познава начини за предпазване
от болести и неприятели.

40

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Изработва и го предлага
на пазара

Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
Изпълнение на практическа групова задача

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Устна
Писмена
Индивидуална
Групова

Човекът и приро- Участие в дискусия
Запознава се видовете
дата
доходи, получавани от
Изпълнение на пракчленовете на семейството.
Математика
тическа индивидуална
задача

Устна

Прилага знанията за дохо- Математика
ди и разходи и определя
личен бюджет.

Участие в дискусия

Устна

Изпълнение на практическа индивидуална
задача

Писмена

Изпълнение на практическа групова задача
Определя цената на свое
изработено изделие.
Представя продукта и го
предлага на търг.

Математика

Ролева игра

Български език и Изпълнение на праклитература
тическа индивидуална
задача

Запознава се с начини за Човекът и приро- Участие в дискусия
отглеждане на декоратив- дата
Изпълнение на пракни растения и билки.
тическа индивидуална
задача
Запознава се с посевните
качества на семената.

Писмена
Индивидуална

Индивидуална
Групова
Устна
Индивидуална
Групова

Устна
Индивидуална

Усвоява знания за размножаването на растенията чрез листни, коренови
и стъблени резници.
Прилага умения за засаждане на декоративно растение чрез листни резници.
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Тема на урочната
единица

1
44. Градинарство

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

ПД

• Подбира и използва градинарски
инвентар.
• Подбира и аранжира декоративни растения в дома

45. Здраве от природата

ПД

• Познава начини за сушене и съхраняване на билки.

Отглеждане на домашни любимци
46. Грижи за животните, които отглеждаме

НЗ

• Познава условия и начини за от- домашен любимец
глеждане на домашни любимци.
• Познава начини за хранене и
поддържане на хигиенна среда при
отглеждане на домашни любимци.
• Подбира и използва храна и
средства за отглеждане на домашен
любимец.

42

47. Моят домашен любимец

ПД

• Аргументира избор и описва
условия и начини за отглеждане на
домашен любимец.

48. Аз, предприемачът

Упр.

• Прави презентация и се аргументира за направен избор.

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Използва безопасно раз- Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
лични видове инвентар
Работа по проект
при отглеждане на декоративни растения и билки.

Устна

Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
Работа по проект
История и цивилизация

Устна

География и икономика

Групова

Човекът и приро- Участие в дискусия
дата
Изпълнение на практическа индивидуална
задача

Устна

Използва начини за сушене и съхраняване на
билки.
Работи по летен проект.

Запознава се с изискванията при отглеждане на
домашни любимци.
Запознава с начините за
подбор на храна и необходимите здравни грижи при
отглеждане на домашен
любимец.

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Индивидуална
Групова
Писмена
Индивидуална

Писмена
Индивидуална

Запознава се с основни
опасности за здравето на
човека при отглеждане на
домашни любимци.
Обяснява и мотивира из- Човекът и приро- Ролева игра
бор на домашен любимец дата
Посочва и обяснява начи- Български език и
литература
ни и условия за отглеждане на избран домашен
любимец.
Представя и защитава
своя проектна идея с бюджет.

Човекът и приро- Работа по проект
дата
Математика
Български език и
литература

Устна
Писмена
Индивидуална
Групова
Устна
Писмена
Индивидуална
Групова
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Тема на урочната
единица

1

Вид на урока

Седмица

Месец

Срок

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

2

3

4

Какво научих по технологии и предприемачество в 5. клас

Обобщение

Изходно ниво

Оценка

Забележка.
Учебният предмет Технологии и предприемачество се изучава в 5. клас в рамките на 51 учебни часа. В различните училища тези часове се разполагат по различен начин. По тази причина
колоните за месец и седмица оставяме празни с възможност учителите да ги попълнят според
конкретния случай.
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели

на ученика по целите
на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ (ресурси)

методи и инструментариум

форми

5

6

7

8

Участие в дискусия

Забележка
(дидактически
средства, преструктуриране на
учебно съдържание и др.)
9

Устна
Индивидуална

Проверка на знанията на
учениците, усвоени
в V клас

Тест

Групова
Писмена
Индивидуална
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ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ВХОДНО РАВНИЩЕ

Име, фамилия
Клас

Номер

1. Разчетете чертежа на разгъвката на отворена кутия и определете операциите, които се прилагат по
прекъсваната и по непрекъсваната линия.

Вид линия

Прекъсвана

Непрекъсвана

Операция

биговане
прегъване

рязане

2. Определете коя конструкция е най-устойчива: (А), (Б), (В).
А)

Б)

3. Подчертайте материалите, които могат да се рециклират:
а) хартия
б) метално фолио
в) дървесина

В)

г) пластмаса

д) кожа

4. Групирайте материалите според вида на операциите, с които се обработват: хартия, картон, кожа,
метално фолио, прежда, тъкани, пластмаса, дървесина
А. Очертаване
Б. Прегъване
В. Биговане
Г. Рязане
Д. Залепване
Е. Пробиване
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Ж. Шиене

5. Допълнете изреченията:
а) Инструментите, с които се извършват поправки и ремонти в домакинството, са:
б) Устройства за предаване и приемане на информация са

6. Подчертайте верния отговор! Готварска рецепта е:
а) указание за приготвяне на ястия;
б) списък с нездравословни храни;
в) начин за съхранение на хранителни продукти.
7. Подредете в последователност (1, 2, 3, 4, 5) действията при засаждане на декоративен храст:
(
(
(
(
(

) уплътняване на почвата около корена
) напояване
) поставяне на храста в дупката
) изкопаване на дупка
) попълване на дупката с почва

8. Допълнете изреченията, като поставите точната дума:
а) Дейност, при която хората използват ресурсите за изработване на стоки или услуги, се нарича

(труд, специализация, производство, печалба)
б) Местата, където хората купуват и продават стоки или услуги срещу пари, се наричат

(банка, пазар, магазин, сергия)
в) Хората, които организират производство за създаване на нови продукти, рискуват и проявяват
инициатива в работата си, се наричат

(служители, предприемачи, работници)
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4. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
Тема 1: ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ
Проектирането е дейност, свързана с разработване на техническа документация на обекти и изделия
и е първият етап от цялостния процес на производството им.
Техническата документация съдържа набор от графични документи и текстови указания, които се
използват за изработването и експлоатация на техническите обекти.
Състои се от две части:
А. Конструкторска, в която са представени графичните документи, които поотделно или в съвкупност определят състава и устройството на изделията – скица, схема, техническа рисунка, чертеж, разрези, сечения и т.н.
• Техническата рисунка се различава от обикновената по това, че при нея, също както и при чертежа, задължително се спазват съотношенията на размерите (пропорциите) на обектите. Художникът може
да покаже „свое виждане“ на рисунката, за да засили впечатлението от нея, например непропорционално
големи колела на автомобил или крила на самолет. При технческата рисунка това не е допустимо.
• Скиците могат да се разделят на два вида – идейна (дизайнерска) и техническа. Разликата е подобна
на разликата между рисунката и техническата рисунка. Техническата скица, също както и чертежът,
трябва да съдържа достатъчно информация, за да се изработи изделието. Пример: авторемонтен завод,
трябва да се изработи единичен детайл, който да замени счупен или излязъл от строя. Оригинална техническа документация няма. Инженер-технологът трябва да направи скица, по която работникът да изработи детайла. Скицата трябва да съдържа цялата необходима информация за това, но не е необходимо да
се чертае на паус с чертожни инструменти, защото ще се използва еднократно. Добрият инженер трябва
да може да направи скица „на ръка“, дори и на място в цеха, където са машините и работниците.
• Чертежът е официален документ, който е необходим при производството на изделието. На него
трябва да има всичко необходимо, за да може работникът да изработи изделието, без да е необходимо да
се консултира допълнително с автора на чертежа. По тази причина чертежът трябва да е изработен по
стандарт – така се избягва двусмислеността и неразбирателството между автора и изпълнителя.
• Изгледът е графично изображение на отделните страни на обекта (отгоре, отдолу, отпред, отзад)
Б. Технологична, която съдържа текстови документи, в които е описан технологичният процес за изработване на изделието – макетно технологично табло, технологична карта, инструкционна карта.
• Макетното технологично табло е обемно табло, на което са поставени отделните детайли на
обекта, в зависимост от последователността на операциите в технлогичния процес.
• В технологичната карта е описана подследователността на операциите от технологичния процес,
необходимите инстументи и материали за всяка от тях. Обикновено се изработва в таблична форма.
• В инструкционнната карта освен описанието операциите, инструментите и материалите, се посочват броят и размерите на отделните детайли. Обикновено се изработва в таблична форма.
Видове линии – линиите са елементи от чертежите, чрез които се изобразяват видимите и невидимите
контури на детайлите и осите им на симетрия.
Всеки чертеж на общия изглед на изделието се изработва на отделен стандартен формат в зависимост
от габаритните размери на изделието и приетия мащаб.
Първите линии, които се начертават върху листа, са основните конструкторски бази – осевите линии
на основните работни детайли или на изделието като цяло. За главно изображение се избира проекцията,
която дава пълна представа за конструкцията на изделието. Обикновено то се изпълнява в разрез. Броят
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на изображенията на чертежа на общия изглед трябва да бъде минимален, но достатъчен за цялостното
представяне на конструкцията.
Размерите на чертожния лист, върху който се изобразяват чертежите, се нарича формат.
Мащабът е отношението на дължината на елемент от чертежа спрямо действителния ѝ размер. Представя се с число, което показва колко пъти е намален или увеличен действителният размер на обекта,
което се нарича мащабно число.
В инженерната графика се използват следните видове мащаби:
• Намален – намалява действителните размери на предмета. Означава се с М 1:2, М 1:5 и др.
• Увеличителен – увеличава действителните размери на предмета. Означава се с М 2:1, М 5:1 и др.
Конструктивната дейност най-общо може да се определи като процес на построяване на някакъв
обект (материална конструкция, езиков израз, общ строеж на изследване и др.).
Конструктивно-техническата дейност е процес, чрез който се построяват технически обекти.
Етимологията на термина конструктивно-техническа дейност е свързана с понятията:
• конструкция – комплекс от структурни характеристики на обекта;
• конструктивен – съществен в общото построение, залегнал в основата, съзидателен;
• конструирам – строя, изграждам, създавам; разработвам конструкция на обекти (и на технически
обекти);
• конструиране – част от процеса на създаване на обекти (и на технически обекти), който завършва
с изготвянето на техническата документация;
• проект – съвкупност от конструкторски документи, съдържащи принципно (идеен проект) или
окончателно (технически проект) решение, даващо необходимата представа за обекта (изделието);
• техника – средствата на труда (съоръжение, машини, инструменти и др.).
Необходимо е да се направи разлика между конструкция, създадена в процеса на проектирането,
и осъществената конструкция:
• проектът е резултат от умствена дейност в сферата на информацията (интелектуален труд на проектанта, конструктора);
• изделието е резултат от дейността в сферата на материалните обекти, т.е. в сферата на масата и
енергията (изпълнителят извършва материални действия с елементите на изделието).
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Подтема: ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ИЗГЛЕДИ

Урок 1

1.

ГРАФИЧНИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
И МАЩАБ

ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
И МАЩАБ
Всичко, създадено от човека, започва с една идея. Има различни
начини тя да бъде споделяна лесно и бързо. В света на техниката
професионалистите използват скици, технически рисунки, черте
жи, схеми, диаграми, наричани общо графични изображения.
Леонардо да Винчи, живял преди 500 години, е един от пър
вите, използвали графични изображения, за да описва иде
ите си. Разгледайте изображенията. Ще разпознае ли Ле
онардо идеята си в съвременния хеликоптер?

Когато е възможно, обектите се чертаят с истинските им размери. Ако трябва да се изобрази много голям или много малък обект,
се чертае в мащаб. Това означава, че всички размери се намаляват или увеличават еднакъв брой пъти.

М 1:20

Когато чертаем в мащаб, трябва на чертежа да напишем
колко пъти е увеличен или намален обектът. Така например
надпис „Мащаб 1:20“ или „M 1:20“ означава, че обектът на чертежа е намален 20 пъти. „Мащаб 5:1“ означава, че обектът е
увеличен 5 пъти.

М 1:5

Какъв мащаб ще изберете, за да изобразите на лист с размери 20x15 сm:
а) локомотив с дължина 10 m
б) часовникова кула с височина 21 m
в) eлектромотор от детска играчка с размер 4x2 cm
г) фотоапарат с размери 12x10 cm?

Разгледайте графичните изображения и отговорете от какъв вид са те.

18

90
60

Рисунка на Леонардо да Винчи
90

Макет по рисунката

Съвременен хеликоптер

Чертежите (фиг. 1) показват с много голяма точност наимено
ванието, формата, размерите, материала и начина на сглобяване
на техническите изделия и техните детайли. Чертежите са „езикът
на техниката“. За да бъде този език разбираем за всички, същес
твуват строги правила – стандарти за изработване на чертежи.
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60
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Цел: Запознаване с видовете
графични изображения и с мащаб.

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ИЗГЛЕДИ

Задачи:
1. Усвояване на знания за графични изображения (скица, техническа рисунка и чертеж) и за
мащаб.
2. Овладяване на умения за разграничаване на графични изображения.
3. Развитие на умения за определяне на мащаб.
4. Развитие на пространствено мислене и въображение.
Начертал

Наименование

Проверил

Материал

Техническите рисунки (фиг. 2) дават обща представа за из
делието. Често те са обемни (3D), като с помощта на светлосенки
и/или цветове се подпомага възприемането на формата.

Мащаб

Фиг. 1

Скиците са чертежи или технически рисунки, изпълнени на
ръка. При тях използването на чертожни инструменти не е задъл
жително, допустимо е да не се спазва строго стандартът. Идейна
скица (фиг. 3) се прави в началния етап на проектиране. От нея
може да се добие представа за изделието като цяло.
В процеса на проектиране се скицират и отделните детайли на
изделието (фиг. 4). Предварителното скициране може да ни пред
пази от грешки при чертането. В някои случаи скици могат да се
използват и за изработването на прости изделия, без да е необхо
димо да се правят чертежи.

Фиг. 2

Фиг. 3

Дъска за рязане на хляб
250

Кои професии са свързани с изработването, разчитането и
използването на графични изображения? Бихте ли искали
да имате такава професия? Кои учебни предмети ще ви по
могнат да се подготвите за нея?

50

160

120

R 10

20

R 15

Фиг. 4
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Методи: беседа, обяснение, демоснтрация, наблюдение, дискусия.
Основни понятия: графични изображения,
скица, чертеж, техническа рисунка, мащаб.
Междупредметни връзки: Математика, География и икономика.
Учебно-методически ресурси: скици, технически рисунки и чертежи; табла, презентация,
елестронен учебник.
Дейности:
Изяснете понятието „графични изображения”,
като поставите акцент върху необходимостта от
използването им.
Дайте определение за скица, техническа рисунка и чертеж. Обърнете внимание каква е разликата между тях и къде и защо се използват.
Дайте определение за мащаб. Нека учениците
да дадат примери за намаляващ и увеличаващ мащаб.
В зад.1 обсъдете професиите, които са свърза-

50

Разполагате с чертеж, на който не са указани размерите, а
само мащабът. Как ще разберете какви са те?
Измерете с линийка разстоянията на чертежа и ги умножете по мащаба. Начертайте в тетрадките си следващата
таблица и я попълнете.
Размер

Дължина
на основата

Височина
на етажа

Височина Височина
Височина
на покрива на вратата на прозореца

На чертежа
Действителен

Какво е скица, техниче
ска рисунка и чертеж
Какво е мащаб
M 1:220
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ни с изработването и използването на графични
изображения. Учениците да изкажат мнение и
да дадат примери за значимостта на изброените
професии.
В зад. 2 упражнете определянето на видовете
мащаби. Организирайте учениците по двойки и
след решаването на задачата, нека да представят
и обяснят решенията си.
Поставете зад. 3, с която да проверите доколко учениците могат да разграничават различните
видове графични изображения.
Решавайки зад. 4 учениците се упражняват да
определят действителните размери на обекта,
при зададен мащаб, като измерват параметрите
на обекта от чертежа.
Въпроси за обобщение:
1. Защо е необходимо да се използват графични изображения ?
2. По какво се различават скицата, техническата рисунка и чертежът?
3. Защо се използва мащаб?
Критерии за оценяване:
1. Точно определяне на скица, техническа рисунка и чертеж.
2. Точно определяне на мащаб.

Урок 3
ИЗГЛЕДИ И РАЗГЪВКИ
Цел: Запознаване с видовете изгледи и с разгъвки на обемни тела.

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ИЗГЛЕДИ

3.

ИЗГЛЕДИ И РАЗГЪВКИ

Какво си представяте, когато чуете думата изглед? Не, не е само
красив пейзаж, защото в техниката изглед означава изобразяване
на различни страни от един и същ обект.
В много случаи два или три изгледа са достатъчни, за да се разбере формата на обекта. Понякога може да се наложи да се покажат
и повече изгледи.

b
c
a

c

Разгледайте показания детайл, изгледите и разгъвката му.
Скицирайте разгъвката на лист хартия и със стрелки покажете ръбовете, които трябва да се залепят.

b

b

a

a

b

b

a

a
c

Детайл и разгъвката му.
С букви са показани ръбовете, които се залепват
един с друг

Изглед отгоре

Изглед
отзад

Изглед
отляво

Стандартът за изработване на чертежи определя видовете линии,
както и правилата за използването им.

Изглед отдясно

Задачи:
1. Усвояване на знания за видовете изгледи.
2. Овладяване на умения за разчитане и изобразяване на разгъвки
на обемни тела.
3. Запознаване с видовете линии и разчитане на графични изображения – изгледи и разгъвки на
детайли.
4. Развитие на пространствено мислене и въображение.
Изглед
отпред

При изработване на изделия от листови материали – ламарина,
пластмаса, картон, се правят чертежи на разгъвки. Те показват как
трябва да се изреже детайлът, къде да се огъне или да се залепи,
така че да се получи необходимата форма.
За да направим чертеж на разгъвка, трябва много добре да разучим изгледите на обекта, който ще изработваме.

Наименование на линиите

Изображение

Най-напред се чертае изгледът, който дава най-много информация за обекта. Това е главният изглед. След това се преценява
какви още изгледи са необходими.
Прието е изгледът отгоре да се чертае под главния изглед, изгледът отляво – вдясно от главния. По тази логика изгледът отдясно се чертае вляво, а изгледът отдолу – отгоре на главния изглед.
Допустимо е този ред да се наруши, но в такъв случай трябва до
всеки изглед да се напише какъв е.

За контурни линии

Тънка непрекъсната

За размерни и други линии

Тънка прекъсвана

За невидими ръбове и други линии

Тънка прекъсвана с точка

За осеви линии и оси на симетрия

В определени случаи се използват специални символи. Тяхното
значение също се определя от стандарта. Така например в чертежа
на илюстрацията е използван символът . Той се чете „фи“ и означава диаметър.
20

Кой от изобразените с технически рисунки предмети отговаря на изгледите?

20
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Невидим контур

Размерна линия
90

Посочeтe верните и грешните изгледи на предмета, изобразен с техническа рисунка.
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Методи: беседа, обяснение, демонстрация, наблюдение.
Основни понятия: видове линии, изгледи,
разгъвки.
Междупредметни връзки: математика.
Учебно-методически ресурси: технически
рисунки и чертежи и разгъвки на детайли; макети
на детайли; презентация и електронен учебник.
Дейности:
С помощта на първата илюстрация запознайте
учениците с видовете изгледи и начините за изобразяването им.
Решението на зад. 1 е свързано с откриване на
връзката между изобразените изгледи и съответната техническа рисунка на детайла.
Решаването на зад. 2 дава информация могат
ли учениците да определят връзката между техническата рисунка и нейния изглед.
Дайте определение за разгъвка на обемно тяло
и посочете видовете линии, с които се чертае и
операциите, които се прилагат по тях при изработване на изделието.
Решението на зад. 3 е свързано с изработване

Приложение в чертежите

Дебела непрекъсната

Изглед отдолу

Контурна линия
35

Какво в техниката
означава изглед
и къде го използваме
Какво е разгъвка и
къде се прилага
Различни видове линии
при чертането

60

Осева линия

30

13

на скица на разгъвката на обемното тяло и с посочване на местата за съединяване.
Запознайте учениците с понятието стандарт
при изработването на чертежи, както и със специалните символи, използвани в тях.
Въпроси за обобщение:
1. Какво е изглед и защо се налага изобразяването на отделните изгледи на детайлите?
2. Какво е разгъвка?
3. Защо чертежите се чертаят с различни видове линии?
4. Каква е ролята на стандарта при графичното изобразяване?
Критерии за оценяване:
1. Точно разграничава изгледи на обемни
тела.
2. Познава и обяснява начини за изобразяване на изгледи.
3. Разчита разгъвка на обемно тяло, като назовава видовете линии и предназначението им.
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Подтема: КОНСТРУКЦИИ И КОНСТРУКТИВЕН АНАЛИЗ

Урок 5
КОНСТРУКЦИИ

5.

КОНСТРУКЦИИ
И КОНСТРУКТИВЕН АНАЛИЗ
КОНСТРУКЦИИ

Какво е общото между сгради, превозни средства, мебели, електроуреди, играчки? Всички те са създадени от човека, за да му
служат, да облекчават или заместват неговия труд. Състоят се от
подредени по определен начин части (детайли), които са свързани
помежду си в едно цяло – конструкция на предмета. Наричат се
технически обекти и изделия.

Цел: Да се разбере какво е конструкция, кой я създава и какво
представлява процесът на конструиране на технически обекти и изделия.

Хората, които създават конструкциите на техническите обекти и
изделия, се наричат конструктори, а тяхната работа – конструиране. Те използват технически описания, скици, чертежи, или
общо – конструкторски документи.
Конструкцията на обектите зависи пряко от средата, в която те
изпълняват своята функция.
Разгледайте изображенията на лек автомобил и самолет.
Посочете разликите в конструкциите им. Има ли връзка
между конструкцията им и тяхната функция?

Задачи:
1. Усвояване на знания за конструирането като дейност за създаване на материални обекти.
2. Разбиране на връзката между
функция и конструкция в материалните обекти .
3. Овладяване на умения за конструктивен и
функционален анализ на материални обекти.
4. Запознаване с изискванията, на които трябва да отговарят конструкциите на обектите.
5. Развитие на наблюдателността и насърчаване на критичното мислене.

Частите, от които се състои всяка конструкция, се наричат конструктивни елементи. Те се делят на основни и свързващи. Основните елементи изграждат скелета на конструкцията, а свързващите осигуряват здравината и устойчивостта ѝ.

Всяко изделие има своя основна функция. Детайлите и свързващите елементи в неговата конструкция определят предназначението на изделието – например люлеещият се стол не е подходящ като
работен. Но ако махнем извитите части, той ще може да се ползва
като такъв. Когато разглеждаме функцията на изделието, на всеки
детайл и свързващ елемент, ние извършваме функционален анализ на изделието.
Обяснете каква промяна трябва да се извърши в конструкцията на показаните обекти, така че да се получат други
обекти с различна функция. Скицирайте конструкциите на
новите обекти. Посочете и скицирайте конструкциите на
други обекти, които могат да се променят по същия начин.

Всяка конструкция, независимо дали е на сграда, машина или играчка, трябва да отговаря на едни и същи изисквания, които конструкторите спазват при създаването ѝ:
да е здрава и издръжлива – надеждност
да е евтина за изработване – икономичност
да е удобна за ползване – ергономичност
да има детайли, които се изработват и монтират лесно – технологичност
да не застрашава здравето на хората и да не вреди на околната
среда – екологичност
да има привлекателен външен вид – естетичност.
Разгледайте следващите изображения. Анализирайте конструкциите им, като обърнете внимание на връзката между
конструкцията и функцията, която изпълнява обектът. Посочете кое е общото и кое е различното в конструкцията на
обектите.

Какво е конструкция
Kой създава конструк
циите
Каква е връзката между
функция и конструкция
На какви изисквания
трябва да отговарят
конструкциите

Посочете кои са основните и кои – свързващите елементи на
конструкцията на фиг. 1. От какъв материал са изработени?

При проектиране на изделията и на техническите обекти е необходимо да се направи анализ на конструкцията. Той съдържа описание на броя, формата и размерите на всяка част, на материала, от
който се изработва изделието, на начина на сглобяване на частите
и взаимното им разположение в пространството.

Фиг.1

16

Методи: беседа, дискусия, разказ, упражнение, работа в малки групи.
Основни понятия: конструкция, конструиране, конструктор, конструктивни елементи, конструктивен анализ.
Междупредметни връзки: математика, история и цивилизация;
Учебно-методически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, електронен учебник.
Дейности:
Обсъдете с учениците материалните обекти,
които ги заобикалят, по посока на разнообразието, предназначението, особеностите на средата, в
която функционират, материалите и елементите,
от които са създадени.
Попитайте ги:
– Кое е общото и кое е различното между тях?
– Хора с какви професии са ги създали?
52
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– Кои са първите стъпки при създаването им?
Въведете понятията конструкция и конструктор и обяснете какво представлява процесът на
конструиране на материалните обекти.
Дискутирайте особеностите на конструкциите на обектите посочени в зад.1, по поставените
въпроси. Учениците да посочат каква е основната разлика между функцията и конструкцията
на всеки от тях, както и еднаквите и различните конструктивни елементи, които осигуряват
функционирането им в съответната среда.
За разграничаване на видовете конструктивни
елементи, използвайте Задача 2, която ще ви послужи като основа за овладяване на умението за
анализ на конструкция по следните стъпки:
1. Описание на геометрическата форма.
2. Описание на основните части:
а) брой;
б) големина;
в) разположение;
3. Описание на начините на съединяване на
детайлите.
4. Описание на вида на съединителните елементи.
5. Описание на материала(материалите), от
които е изработено изделието.
Задайте въпроси за да свържете анализа на
конструкцията на обекта от Фиг.1 с функциите,

които той изпълнява и обяснете понятието функционален анализ.
Дискутирайте възможните решения на конструктивния проблем поставен в Задача 3. Нека
учениците скицират своите предложения за решаването му.
Използвайте похвата „Конструкторът пита:
По аналогия на кои природни обекти са конструирани: самолетите, подводниците, верижните
трактори, вертолетите?“
Обсъдете с учениците въпроса:
– Когато си избирате мобилен телефон, компютър или бюро, какви изисквания имате към
тези обекти?
Обобщете отговорите по посока на изискванията, които конструкторите спазват при създаването им.
Изпълнението на зад. 4 може да се комбинира
с похвата „Конструкторът предлага: Скицирайте ветроходна яхта с едно или повече платна. Маркирайте конструктивните ѝ елементи с
различни цветове и ги опишете до всеки един от
тях.“

Въпроси за обобщение:
1. Какво е общото между техническите обекти и обектите от бита, които са създадени от човека?
2. От какво зависят конструкциите на техническите обекти и на изделията?
3. Хората от кои професии се занимават с
конструиране на обекти?
4. Какви изисквания трябва да се спазват при
конструирането на техническите обекти и изделия и защо?
Критерии за оценяване:
1. Описва връзката между функция и конструкция в техническите обекти и изделия.
2. Определя изискванията на които трябва да
отговаря конструкцията на обект или изделие.
3. Използва точна терминология при конструктивен и функционален анализ на технически
обект и изделие.
4. Демонстрира способност за изработване
на скица на технически обект и изделие.
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Тема 2: ТЕХНИКА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ
Техниката е съвкупност от средства на човешката дейност, създадени за осъществяване на процесите
на производство и обслужване на непроизводствените потребности на обществото.
Основното предназначение на техниката е да замени човека при изпълнението на физически труд в
процеса на производството. Техническите средства създават условия за повишаване ефективността и
производителността на труда, за рационалното използване на ресурсите, правят труда по-лек и привлекателен, свеждат до минимум човешките грешки при изпълнение на сложни операции.
Развитието на техниката отразява познавателните възможности и потребностите на обществата в различните периоди от развитието им.
Технически обект – вид изделие, предмет, устройство, създадено от човека, изпълняващо определени
полезни функции. В зависимост от функциите, които изпълнява, притежава определена конструкция и е
изградено от конструкционни материали.
Технически обекти са: машини, апарати, уреди, прибори, инструменти, специално облекло, съоръжения, сгради, както и:
• елементите на самите технически обекти: агрегат, възел, детайл, машинен елемент;
• комплекси от свързани технически обекти: поточна линия , цех, завод и т.н.
Машината е устройство за преобразуване на енергия, материали и информация. Основните ѝ компоненти са: работен орган, двигател, предавателен механизъм.
Видове машини:
• двигатели – преобразуват определен вид енергия в механична (електродвигатели, двигатели с
вътрешно горене);
• генератори – преобразуват механичната енергия в друг вид (компресори, електро-генератори и др.);
• технологични (обработващи) – обработват материали и продукти (шевна машина, струг, тъкачен
стан, пробивна машина и др.);
• транспортни – за превозване на хора, суровини, материали, стоки и др.
• информационни – за управление, регулиране, изчисления, контрол и други интелектуални функции.
Механизъм – взаимно свързани детайли(машинни елементи), които под въздействието на приложени
сили извършват целесъобразни движения или преобразуват движения от един вид във друг. Механизмите, които предават движения се наричат предавателни механизми (предавки) и се делят на: зъбни,
фрикционни, ремъчни, верижни.
Машинен елемент – най-малкият, неделим компонент в устройството на машините – колело, ос, вал,
винт, болт, гайка и др.
Инструмент произхожда от латинското instrumentum, и означава оръдие на труда. Различават
се: ръчни, машинни, ръчни механизирани инструменти. Те могат да бъдат още: измервателни, контролно-измервателни, инструменти за ръчна обработка на материалите и др.
Приспособлението е устройство, осигуряващо устойчивост на обработвания материал, служи за прецизиране на ръчни операции (менгеме, кубче за заглаждане, съдове за съхраняване, кламери, кабари,
карфици, напръстник и др.)
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Битовата техника е неразделна част от оборудването на всеки дом и включва голямо разнообразие
от уреди и машини. Най-широко приложение имат електрическите домакински уреди за осветление, отопление, готвене, уреди за битова и лична хигиена, за сигнализиране и сигурност на дома, и др.
За да се ориентираме по-добре в многообразието на битовата техника, можем да разделим техническите обекти на 2 големи групи:
а) битови електроуреди които са конструирани и изработени от детайли и материали, позволяващи
преобразуването на електрическата енергия в топлинна – електрическите нагреватели.
б) уреди за осветление, в които електрическата енергия се превръща в светлинна, с помощта на проводници от специални материали или газ, които нагрявайки се, излъчват светлина;
Любопитно: полилей е гръцка дума (поли – много и леи – свещи), защото в древността хората са
използвали много свещи. В съвременните полилеи свещите са заменени от различен брой електрически
лампи.
в) битови електроуреди, в които електрическата енергия се превръща в движение на детайлите, механизмите и работните органи. Освен нагревател в някои битови електроуреди, наречени машини, има
електрически двигател и механизми, съставени от свързани помежду си части – машинни елементи. Чрез механизмите електрическия ток се преобразува във въртеливо движение, което се предава на
работните части (игли, остриета, приставки и др.).
В съвременната битова техника все по-често се комбинират няколко електроуреда с близки функции.
Съществува и битова техника, която може да се привежда в действие, като се използват:
а) твърди горива (въглища, дърва за огрев, нафта, газ и др.);
б) механична енергия – ръчен миксер, ръчна сокоизстисквачка, ръчна или крачна шевна машина, ръчна месомелачка и с др.
В съвременната битова техника все по-голямо място намира тази, в която е налице комбиниране и
съчетаване на няколко електроуреда с близки функции, познати като „кухненски робот“ или „домашен
робот“. Друга посока на усъвършенстване на битовата техника е вграждането на електроника, даваща
възможност уредът да се управлява от разстояние и в компютърна мрежа, което спестява енергия и време на хората.
Любопитно: отоплението в дома може да се програмира и включва в зависимост от климатичните условия, присъствието или отсъствието на обитателите в отделните помещения. Аудио-визуалните
електронни устройства могат да се включват и изключват с гласова команда и т.н. Домовете с такива
възможности са известни с наименованието „умна къща“, „е-дом“ и т.н.
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Тема 2. ТЕХНИКА

Подтема: ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И РЪЧНА ОБРАБОТКА

Урок 8
МОИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

8.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
И РЪЧНА ОБРАБОТКА
МОИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Измерването е необходимо във всички области на живота, но в
техниката то е от особено голямо значение. Повече от половината
операции при изработване на едно сложно устройство, например
автомобилен двигател, са свързани с измерване. Измерванията се
правят с измервателни инструменти и контролно-измервателни
уреди.

Цел: Запознаване с разнообразието от инструменти и уреди, използвани при измерване и ръчна
обработка на материали.

Измерване на разстояния
Във всеки дом има измервателни инструменти – линия, триъгълник, ролетка, шивашки метър. За измерване с по-голяма точност се
използват специални инструменти – шублер и микрометър. Големи
разстояния могат да се измерват с лазерен далекомер.

В зависимост от начина, по който се отчита измерената стойност,
измервателните уреди и инструменти могат да се разделят на два
вида – аналогови и цифрови (дигитални). При аналоговите отчитането се извършва по разграфена скӚла, докато при цифровите стойноститe се показват на дисплей като числа.
Кои от показаните на илюстрациите от стр. 22 инструменти
са аналогови, а кои – цифрови?

Инструменти за ръчна обработка на материалите
При промишленото производство на технически изделия се използват разнообразни машини. Когато се правят единични бройки
или когато се извършват ремонти в дома, се работи с ръчни инструменти.
При изработване на технически изделия се прилагат поредица от
операции – очертаване, рязане, центроване, пробиване на отвори, заглаждане. Всяка от операциите се извършва със съответните
инструменти.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 4

Лостова везна

Фиг. 7
Фиг. 5
Фиг. 8

Измерване на маса

Електронна везна

22

Методи: беседа, дискусия, упражнение, инструктаж, работа в малки групи.
Основни понятия: измервателни инструменти (за разстояния; за маса) контролно-измервателни уреди (аналогови, цифрови)
Междупредметни връзки: математика.
Учебно-методически ресурси: фотоси, презентация, различни видове измервателни и контролно-измервателни инструменти и уреди, електронен учебник.
Дейности:
Обсъдете с учениците ситуации от бита, при
които се налага измерване на разстояния и маса.
Нека те посочат с какво се извършват тези измервания и защо са необходими.
Обобщете отговорите по посока на диференциране на измервателните инструменти и уреди,
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Фиг. 6

Според конструкцията и принципа на действие уредите за измерване на маса (везни, кантари) могат да се разделят на няколко основни вида – лостови (балансни), пружинни и електронни.
При лостовите везни измерваният обект трябва да се балансира
с помощта на стандартни тежести. Точността на измерване с такива
везни може да бъде много голяма, поради което те се използват в
търговията, медицината, научните изследвания.
Устройството на пружинните везни е сравнително просто, но точността им не е голяма. При тях се използва метална пружина, която
променя дължината си при натоварване. Поради малката точност на
този тип везни е забранено използването им в търговията.
Електронните везни намират голямо приложение поради сравнително ниската си цена, голямата точност и удобното отчитане на
масата. Отчитането става направо в цифров вид.

Пружинна везна

Цифров дисплей

Фиг. 3

Посочете изброените измервателни инструменти на илюстрацията.

Задачи:
1. Усвояване на знания за видовете измервателни инструменти и
уреди.
2. Овладяване на умения за класификация на измервателните инструменти и уреди, в зависимост
от конструкцията и принципа на
действие.
4. Запознаване с основни инструменти за
ръчна обработка на материалите и предназначението им според вида на операциите и вида на
материалите, при които се прилагат.
5. Развитие на наблюдателност, точност,
сръчност и насърчаване на критичното мислене.

Аналогова скӚла

Измерете масата на различни предмети от учебната работилница с предоставена ви от учителя везна.

Разгледайте илюстрациите на фигури 1 – 8, показващи различни ръчни инструменти. Разгледайте и още инструменти,
предоставени ви от учителя. Разкажете за какви операции
се използват и какви материали се обработват с тях.
Начертайте в тетрадките си таблица, подобна на показаната, и я попълнете.
Фигура Наименование

Операция

С кои инструменти се
измерват разстояния
С кои инструменти се
измерва маса
С кои инструменти
мога да обработвам
материалите

Материали, при които се използва

23

на такива за измерване на разстояния и за измерване на маса.
Поставете Задача 1 за описване и назоваване
на инструментите за измерване на разстояния
представени в учебника и приложението им в
зависимост от материала, който измерват и точността на измерване.
При диференциране на инструментите за измерване на маса, обърнете внимание на конструктивните им особености и принципа на действие.
Нека учениците посочат кои от представените
в учебника теглилки измерват с най-голяма точност и защо.
Въведете понятието аналогови и цифрови (дигитални) измервателни инструменти и уреди и
обяснете принципа на действие. Нека учениците посочат и други измервателни инструменти и
уреди от тези видове и обяснят приложението им
в бита.
Обобщете усвоените до тук знания, като поставите Задача 2.
Поставете Задача 3,свързана с извършване на
практическа дейност за измерване на разстояния
и маса на различни материали, продукти и предмети с подходящите за това измервателни инструменти.
Обсъдете с учениците резултатите от измерванията и ги свържете с операциите, които се
прилагат при обработката на материалите за изработване на технически изделия. Нека ученици-

те посочат с какви инструменти си служат при
извършване на малки ремонти у дома.
За решаването на Задача 4 разделете учениците по двойки или на малки групи, като им предоставите и допълнителни инструменти. След
попълване на таблицата, учениците представят
своите решения пред класа.
Въпроси за обобщение:
1. Защо е важно измерването на разстояния и
маса в техниката и бита?
2. Кои везни измерват с най-голяма точност:
лостовите, пружинните или електронните? Защо?
3. Защо е важно да се избере най-подходящият инструмент за ръчна обработка на материалите?

Критерии за оценяване:
1. Описва и различава видовете измервателни
инструменти и уреди.
2. Съставя таблица и определя наименование
и предназначение на инструменти за ръчна обработка.
3. Различава измервателните инструменти и
уреди, в зависимост от конструкцията и принципа на действие.
4. Демонстрира способност за измерване на
разстояния и маса на различни материали, продукти и предмети

57

Подтема: БИТОВА ТЕХНИКА

Урок 10

10.

ДОМАКИНСКИ УРЕДИ
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Цел: Запознаване с разнообразието от електрически уреди използвани в бита.
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Задачи:
1. Усвояване на знания за устройството и принципа на действие
на готварска печка.
2. Усвояване на знания за устройството и принципа на действие
на кухненски робот.
3. Разграничаване на принципа
на действие на електроуреди с нагреватели и електроуреди, съдържащи приспособления, с които се извършват механични операции.
4. Овладяване на умения за поддържане и
безопасна работа с домакински уреди.
6. Развитие на наблюдателност, точност,
сръчност и насърчаване на критичното мислене.
прои

съсе

д

неизправни

1. Преди работа се уверете, че битовата техника е
..............................
2. Подготвяйте битовата техника за работа по препоръките на ..........................
3. Почиствайте битовата техника само когато е ........
....................... от електрическата инсталация.
4. Не оставяйте без ......................... работещи електроуреди!
5. Не пипайте ......................... кабели по електрическата
инсталация, не ползвайте ......................... електрически
уреди!
6. Не пипайте с мокри ръце ......................... електрически
уред!
7. Не поставяйте в близост до ...................... лесно запалими предмети!
8. Ремонт на битова техника се извършва само от
..............................!

Домакинските уреди се използват за съхранение и приготвяне на
хранителни продукти. Повечето от тях са електрически, но има и
такива, които използват горива или са с ръчно задвижване.

Тостер за хляб

3

Газов котлон

26

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, упражнение, инструктаж.
Основни понятия: битова техника, електрически уреди, нагреватели, пасатор, блендер,
миксер.
Междупредметни връзки: български език,
човекът и природата.
Учебно-методически ресурси: презентация,
фотоси на различни видове домакински електроуреди, електронен учебник.
Дейности:
Обсъдете с учениците многообразието на домакинските уреди, които всеки има у дома. Нека
те посочат с какви битови уреди е обзаведен
дома им, за какво служат и какво е значението им
за домакинството.
Обобщете отговорите по посока на електрическите домакински уреди с най-широко приложе-

4

Съществува голямо разнообразие от домакински уреди, предназначени за приготвяне на храна чрез варене, пържене, задушаване, печене. Общото при тях е, че имат
един или няколко източника на топлина.
Най-често това са електрически нагреватели или газови горелки.
Един от най-разпространените домакински уреди е готварската печка, която дава
възможност да се приготвя храна по различни начини. На фиг. 1 е показано устройството на готварска печка.
1. Капак на фурната с огнеупорно стъкло.
2. Фурна. Съвременните фурни имат по няколко нагревателя с различно предназначение и
вентилатор, който осигурява по-бързо и равномерно изпичане.
3. Елементи за управление и контрол.

Фиг. 1

4. Нагревателни котлони или стъклено-керамичен нагревателен плот.

Кухненски робот
Повечето храни преди консумиране или готвене трябва да се
подложат на различни механични операции – нарязване, кълцане,
стъргане, разбъркване, омесване, приготвяне на пюрета и сокове.
За всяка от тези операции има домакински уреди и приспособления, които улесняват и ускоряват приготвянето на храната. Те имат
различни наименования и предназначение.
Блендер се използва за ситно нарязване на средно твърди продукти. С пасатор се смилат и втечняват меки продукти. С миксер се
размесват течни продукти или тесто.
Кухненският робот е универсален уред със сменяеми приспособления, който може да изпълнява различни функции.

Кухненски робот

Електрическа фурна

Защо при варене в началото котлонът се включва на висока
степен, а след завиране на ястието се превключва на пониска?

58

2

Електричеството може да бъде опасно! При работа с електрически уреди трябва да се спазват определени правила.
Изберете подходящите думи, за да допълните правилата, и
ги запишете в тетрадките си. Спазвайте ги!

авна

роу

1

ДОМАКИНСКИ УРЕДИ

Блендер

За какво се използват
готварската печка и
кухненският робот
Правилата за поддържане и за безопасна
работа с битова техника

Миксер
Пасатор

Кое според вас е по-удобно за работа – един кухненски робот със сменяеми приспособления или отделни уреди. Обосновете отговора си.
27

ние: за осветление, отопление, готвене, уреди за
битова и лична хигиена, за сигнализиране и сигурност на дома, и др.
Насочете вниманието им към диференциране
на битова техника, при която се използват горива
(въглища, дърва , нафта, газ и др.) и такива с ръчно задвижване - миксер, сокоизстисквачка, ръчна
или крачна шевна машина, месомелачка и др.
Поставете Задача 1, която може да се реши от
учениците индивидуално или по двойки. След
попълване на изреченията с подходящите думи,
нека учениците представят своите решения.
Можете да ги обобщите на постер и да обсъдете най-важните правила и доколко учениците
ги спазват у дома, както и какви нови правила за
безопасна работа с електрически уреди са научили.
Насочете вниманието на учениците към готварската печка. С подходящи въпроси анализирайте устройството.
Обяснете принципа на действие: основни
части при уредите за нагряване на вода, отоплителните уреди и уредите за готвене, са нагревателите. Те са изработени от материали, които
позволяват преобразуването на електричеството
в топлина.
Като обобщение на усвоеното до тук, поставете на дискусия въпроса зададен в задача 2.
Насочете вниманието на учениците към кух-

ненския робот. С подходящи въпроси анализирайте устройството му.
Обърнете внимание на принципа на действие,
свързан с това, че в някои битови електроуреди са монтирани приспособления – работните
части (остриета, приставки и др.), с които се извършват механични операции. Те ни помагат да
смиламе, пасираме, разбъркваме, центрофугираме и т.н.
Обобщете като поставите на дискусия въпроса от задача 3. Нека учениците посочат и други
електрически домакински уреди, които съдържат
работни части, с които се извършват механични
операции.
Можете да им съобщите любопитният факт, че
през 12 век арабският учен Ал-Джазари конструира няколко автоматични машини, сред които
кухненски уреди и музикални автомати, задвижвани с вода.

Въпроси за обобщение:
1. Защо е важно да познаваме устройството
и принципа на действие на електрическите домакински уреди?
2. Каква е разликата между електроуредите с
нагреватели и тези с приспособления за извършване на механични операции, при обработката на
хранителните продукти?
3. Защо е важно да познаваме правилата за
поддържане и безопасна работа с битовата техника?
Критерии за оценяване:
1. Познава устройството на електрическите
домакински уреди.
2. Описва принципа на действие на електрическите домакински уреди.
3. Различава особеностите на електроуредите с нагреватели и тези с приспособления за извършване на механични операции.
4. Описва правилата за поддържане и безопасна работа с битовата техника.
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Урок 11

11.

ПЕРАЛНА МАШИНА.
ШЕВНА МАШИНА

БИТОВА ТЕХНИКА

Шевната машина служи за съединяване на детайли от плат, кожа
или друг материал чрез зашиване с конец. Машинен шев се получава от преплитане на два конеца (горен и долен) в строго определен
ред. Някои шевни машини могат да извършват и други операции –
поръбване (оверлог), бродиране, зашиване на копчета.

ПЕРАЛНА МАШИНА.
ШЕВНА МАШИНА
Машини се наричат технически устройства, които извършват механична работа самостоятелно или под управлението на човека.
Конструкцията на машините се състои от машинни елементи и механизми.

В конструкцията на шевната машина участват различни механизми и елементи: транспортният механизъм (1) служи за преместване
на плата; работните механизми придвижват иглата (2) и калерчето
(3); предавателните механизми предават движението от електродвигателя към работните механизми; елементите за управление (4)
осигуряват превключване и настройка на режимите на работа.

Портативна шевна
машина

Какви машини използваме в дома? Дайте примери, като посочите за какво се използват.

Цел: Разширяване на знанията
за разнообразието от електрически
уреди – машини, използвани в бита.

Пералната машина е незаменим помощник в съвременното домакинство. Тя работи на принципа на механичната, топлинната и химическата обработка на дрехите. Привежда се в действие от електродвигател, който придава въртеливо движение на барабана чрез
ремъчната предавка.
1

2

3

5

4

7

8

9

3. Въртящ се барабан
4. Програматор
5. Корпус
6. Отделение за филтър
7. Неподвижен барабан
8. Предавателен механизъм, състоящ се от
две шайби и ремък
9. Маркуч за вода
10. Електродвигател
11. Нагревател с терморегулатор
12. Водна помпа

6

10

11

12

Как работи пералната машина? Разгледайте илюстрацията. Обяснете предназначението на всеки от елементите на
пералната машина.
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Методи: наблюдение, беседа, дискусия, упражнение, инструктаж.
Основни понятия: машина, механизъм, машинен елемент, електродвигател
Междупредметни връзки: български език,
човекът и природата.
Учебно-методически ресурси: фотоси на
различни видове електрически уреди – машини,
шевна машина, табла, презентация, електронен
учебник.
Дейности:
Актуализирайте знанията получени в урока
„Домакински уреди“, по посока на назоваване на
електроуреди задвижвани с електродвигател.
Поставете Задача 1, при която учениците ще
посочат битови уреди – машини, с които е обзаведен дома им, какво е предназначението им.
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4

1

2

3

1. Врата с механизъм
за заключване
2. Отделение за перилен препарат

Задачи:
1. Усвояване на знания за устройството и принципа на действие
на перална машина.
2. Усвояване на знания за устройството и принципа на действие
на шевна машина.
3. Запознаване с принципа на
действие на електрически уреди – машини, съдържащи механизми и машинни елементи.
4. Затвърдяване на навици за спазване на правила за лична безопасност и правила за поддържане и безопасна работа с домакински уреди.
5. Развитие на наблюдателност, точност,
сръчност, съобразителност, насърчаване на критичното мислене.

4
2

Разгледайте на илюстрацията транспортния механизъм.
Какво трябва да се направи, за да може да се движи платът?
Какво ще се случи, ако изберете неподходяща игла за дебелината на плата?
Кои от следните правила за безопасна работа с шевна машина се отнасят до личната ни безопасност, кои ни помагат
да запазим машината здрава и да я използваме правилно?
Разделете правилата на две групи. Някои от правилата могат да бъдат включени и в двете групи. Едно правило се отнася за всички електроуреди. Кое е то?

Оверлог

Шевна машина с вдянат конец без плат не се привежда в
движение.
Горният и долният конец трябва да са с еднаква дебелина.
Иглата да съответства на дебелината на плата.
При промяна на посоката на шева машината се спира, а иглата остава в плата.
Не оставяйте без наблюдение включена в контакта шевна
машина!
Винаги следете движението на иглата по време на шиене!
Пазете пръстите от иглата и всички движещи се части!
Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела, а издърпайте щепсела!

Как работят пералната
и шевната машина
Правилата за поддър
жане и безопасна ра
бота с битова техника
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Сравнете принципа на действие на електроуредите с нагревател и на тези с електродвигател и
въведете понятието машина.
Анализирайте устройството на пералната машина, представена в учебника. При назоваването на частите ѝ и мястото им в устройството й,
въведете понятията електродвигател, механизъм,
машинен елемент.
Обяснете принципа на действие на пералната
машина, като го свържете с функциите, които
се осъществяват от електродвигателя, предавателния механизъм (малка и голяма ремъчна предавка) и машинните елементи ( барабан, ремъчна
шайба и др.)
Насочете вниманието на учениците към шевната машина. Поставете въпроси, свързани с предназначението ѝ, начина на задвижване и видовете
операции, които може да извършва.
Анализирайте устройството на шевната машина като използвате фотосите в учебника или шевната машина в учебната работилница.
Поставете въпроси свързани с откриване от
учениците на механизмите и машинните елементи в устройството ѝ, както и начинът на задвижване – с електродвигател или ръчно.
Обяснете принципа на действие на шевната
машина: задвижващият механизъм придава въртеливо движение на главния вал, с помощта на
който се задвижва игления механизъм.
Дискутирайте по въпросите от Задача 3 и За-

дача 4.Нека учениците аргументират отговорите
си, като ги свържат с назоваването на основните
механизми на шевната машина, участващи в операциите и процедурите, които се извършват.
Обобщете: освен нагревател в някои битови
електроуреди, наречени машини има електрически двигател и механизми съставени
от свързани помежду си части – машинни
елементи. Чрез механизмите електричеството
се преобразува във въртеливо движение, което
се предава на работните части - игли, остриета, приставки, барабани и др. Те ни помагат да
шием, смиламе, пасираме, разбъркваме, центрофугираме и т.н.
При изпълнението на Задача 5 можете да организирате учениците по двойки или на малки групи. След изпълнението на задачата, говорителите
на групите представят отговорите си, като аргументират признаците по които са ги класифицирали и отговорят на поставеният въпрос. Можете
да обобщите правилните отговори на постер.

Въпроси за обобщение:
1. Защо е важно да познаваме устройството
и принципа на действие на електрическите домакински уреди - машини?
2. Каква е разликата в принципа на действие
между електроуредите с нагреватели и тези с
електрически двигатели при обработката на хранителни продукти и материали?
3. Защо е важно да разграничаваме правилата
за лична безопасност от правилата за поддържане на битовата техника?
Критерии за оценяване:
1. Описва устройството на пералня и шевна
машина.
2. Обяснява принципа на действие на пералня
и шевна машина.
3. Използва точна терминология при назоваване на механизмите и машинните елементи на
шевната и пералната машина.
4. Аргументира отговорите си на поставен за
разрешаване технически проблем.
5. Диференцира правила за лична безопасност от правила за поддържане на битова техника.
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Тема 3: ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ
Етимологията на понятието технология е произхожда от гръцки език и съдържа двете понятия: τέχνη
(техно) – изкуство, майсторство, умение и λόγος (логос) – наука. Технологията е съвкупност от способи
и средства за постигане на даден резултат, начин на работа, начин на осъществяване на нещо. Включва
последователност от действия (операции и процедури), за постигане на дадена цел. Свързана е с използването на машини, оборудване, инструменти и материали.
Технологията е свързана с понятията:
• Технологиченият процес е последователността от действия (технологични операции) в определен
ред, необходими за постигане на даден резултат.
• Технологичната операция е завършена част от технологичния процес. Осъществява се на едно
работно място с едни и същи инструменти (рязане, прегъване,пробиване, съединяване и др.).
В зависимост от начина на изпълнение технологичните операции се делят на ръчни и машинни.
СЪЕДИНЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ
Свързването на два или повече елемента в едно изделие или обект се нарича съединение. Съединенията, които изграждат конструкцията на изделието се наричат конструктивни съединения. В зависимост
от това, дали е възможно или не е възможно движение на свързаните елементи, съединението се нарича
подвижно или неподвижно.
Неподвижните съединения се подразделят на неразглобяеми и разглобяеми.
Неразглобяемите съединения са тези, при които разделянето на участващите елементи създава възможност за тяхното или на свързващия ги елемент разрушаване (повреждане).
Различават се:
• неразглобяеми съединения с лепила – най-често се използват за осъществяване на неразглобяеми
съединения от дървесни материали.
• неразглобяеми съединения с гвоздеи и винтове – при тях детайлите се свързват чрез прилагане на
механична сила (заковаване, завинтване);
• неразглобяеми съединения със сглобки (прорези и вложки) – връзката между детайлите се осъществява, чрез скосяване или зарязване на краищата им, оформяне на зъби или пробиване на отвори за
дибли (с шлиц, с дюбел).
Разглобяемите съединения позволяват многократно разглобяване и сглобяване на съединените елементи, без тяхното повреждане или разрушаване. Сглобките се осъществяват с подходящ обков, който
държи отделните елементи сглобени.
Подвижни съединения – при тях детайлите могат да се придвижват един спрямо друг, без да се нарушава цялостта на съединението.
Например: колело и ос на велосипед, при което колелото се движи, но не може да се отдели.
Неподвижни съединения – при тях не е предвидена възможност детайлите да се придвижват един спрямо друг.
Подвижните и неподвижните съединения могат да бъдат както разглобяеми, така и неразглобяеми.
ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ
Дървесината е материал, получен от стъблата и клоните на дърветата и дървесните растения. Разположена между сърцевината и кората на стъблото на дървото. Изградена е от концентрични кръгове, наречени годишни пръстени или пръстени на растежа. Годишните пръстени и сърцевните лъчи, определят
свойствата и текстурата на дървесината.
Дъските се произвеждат чрез нарязване на дървени трупи. Имат правоъгълна форма. Дебелината им
е до 3см, а дължината до 5 м. Използват се в строителството, производството на мебели, за облицовки,
дограма и подови покрития
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Талпите са дъски дебелина от 3 до 8 см; ширина от 12 до 45 см; дължина от 3 до 5 метра. Използват
се в строителството за изграждане на леки конструкции на временни постройки и др.
Гредите са с правоъгълна или квадратна форма, с напречни размери от 6/6 см, до 20/20 см и дължина от 3
до 6 метра. Използват се в строителството за изграждане на покривни конструкции, навеси, барбекюта и др.
В производството на мебели и в строителството, широко приложение намират плочите от дървесни частици (ПДЧ). За производството на ПДЧ се използва нискокачествена и отпадъчна дървесина.
Дървесината се раздробява на частици, които се сортират и се свързват чрез лепила, чрез пресоване
под налягане и при висока температура. След това плочите от дървесни частици се обработват повърхностно, чрез залепване на различни видове фолия, с което се подобряват външния им вид. Те са с добри
физико-механични свойства, което позволява широкото им приложение в интериорния дизайн.
Плочите от дървесни влакна (МДФ) се произвеждат от развлакнена посредством дефибратори дървесина, чрез формоване, пресоване и сушене. Намират широко приложение в мебелното производство,
за облицовка на стени, като изолационни плочи при подови настилки, за врати и др.
Шперплатът е слоеста дървесина, получена чрез слепване на три и повече фурнирни листове с взаимно перпендикулярно разположение на дървесните влакна. Фурнирните листове върху повърхността
на шперплата са лицеви и с високо качество, а средните листове са с ниско качество. В зависимост от
направлението на дървесните влакна на лицевите фурнири спрямо дългата страна на шперплатния лист,
шперплатът е надлъжен или напречен. Плътността на шперплата зависи от дървесния вид, дебелината на
фурнирните листове, вида на лепилото, степента на пресоване и други.
Механични свойства на дървесните материали са твърдост и здравина. Те се изпитват чрез опън,
натиск, огъване и срязване.
ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ И КОЖИ
Текстилни материали са преждата, конците, тъканите, трикотажът, които са получени при прерабоката на влакна от растителен, животински, синтетичен или минерален произход. Те могат да бъдат
естествени или изкуствени (химични).
Преждата е нишка, съставена от текстилни влакна, подредени успоредно и свързани чрез усукване.
Конците се получават чрез многократно пресукване на текстилни влакна. Те трябва да са здрави и
еластични. Използват се основно за шиене и затова се наричат още шевни конци.
Тъканите са текстилни материали, получени чрез тъкане. Две системи от нишки се преплитат под
прав ъгъл. Нишките, разположени по дължината на тъканта се наричат основни, а тези, които лежат
напречно – вътъчни нишки.
Кожите, получени от различни животни се наричат естествени. Кожите, създени при специални условия и от изкуствени суровини се наричат изкуствени.
Костюм е съчетание от различни облекла (сако, панталон, пола). В зависимост от предназначението
костюмите могат да бъдат: ежедневни, официални, спортни, традиционни (народни носии), детски и др.
Съединяването на детайли от тъкани се осъществява чрез бодови редове: пред игла, зад игла, контурен, кръстат, кръстосан, верижен, фестон, обримчващ, полегат (гобленов), прав. Това е циклично преминаване на конеца през материала на определено разстояние.
Везбарството е занаят, при който се изработва бродерия (везба) на различни орнаменти върху поли,
престилки, сукмани, ръкави на ризи, елеци, костюми и др. Основният цвят на везбата е червен като други
цветове могат да бъдат син, зелен, жълт.
Машинното съединяване на текстилни изделия се осъществява чрез следните шевове: основен, разтворен, залегнат укрепен, закрит укрепен, успореден насрещен, подгънат.
ХРАНА И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Хранителните вещества са всички вещества, необходими за функционирането на човешкия организъм – белтъчини, въглехидрати, мазнини, минерали, витамини и вода.
Хранителните вещества се съдържат в хранителните продукти, които са от растителен или животински
произход.
В основата на здравословното хранене е заложено балансираното съчетаване на хранителните продукти.
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Меню се състои от броя на ястията за една закуска, един обяд или една вечеря.
Хранителният режим е определянето на броя на храненията, вида на ястията и продуктите, техния
грамаж, както и часовете за хранене и интервалите между тях.
Чрез рационалното хранене се контролират порциите и ежедневния прием на хранителните вещества, както и правилното комбиниране и разпределение на храната в рамките на деня.
Енергийната стойност на храната се определя от съдържанието на хранителните вещества и се
измерва в калории.
Консерванти са веществата, които служат за предотвратяване или намаляване на разграждането или
развалянето на хранителните продукти. Те могат да бъдат с естествен или с химичен произход. На опаковката на хранителните продукти много често се изписват с обозначения на вида консервант, например
от Е 200 до Е 290.
Оцветителите се изписват с обозначения от Е 100 до Е 181.
В етикетите на хранителните продукти и напитките се описват и киселини, антиоксиданти, минерални
соли (Е 296 – Е 385), както и растителни смоли, емулгатори, стабилизатори и др.
Топлинната обработка на хранителните продукти представлява нагряването им при определена
температура, до готовност за консумация. Осъществява се чрез процесите варене, печене, пържене и
задушаване.
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Подтема: СЪЕДИНЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Урок 14

14.

ВИДОВЕ СЪЕДИНЕНИЯ

Съединяване с гвоздеи и винтове за дърво

ВИДОВЕ СЪЕДИНЕНИЯ

Как от множеството различни детайли се получава едно завършено изделие, което да функционира правилно? За да се получи изделието, детайлите трябва да бъдат съединени по подходящ начин
с помощта на различни съединителни елементи.

Цел: Запознаване с различните
видове конструктивни съединения
– неразглобяеми и разглобяеми.
Задачи:
1. Овладяване на знания за видовете разглобяеми и неразглобяеми съединения на детайли.
2. Овладяване на знания за начините на съединяване на разглобяеми и неразглобяеми съединения
чрез: залепване, прорези и вложки,
гвоздеи и винтове, болтове и гайки.
3. Развитие на наблюдателност,
точност, критично мислене.

СЪЕДИНЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Неразглобяеми съединения са тези, при които детайлите не могат да се отделят един от друг, без това да наруши формата и свойствата им или да повреди съединителните елементи.
При разглобяемите съединения разделянето на детайлите е
възможно, както и последващото им съединяване. Формата на детайлите и съединителните елементи не се променят.
Съединяване на детайли чрез лепене
При лепенето е особено важно да се познават лепилата и да се
избере подходящото. Например за дървесина, пластмаса или метал. Някои лепила залепват за секунди, а други изискват по-дълго
време.
Притискане
Детайли

Лепило

Притискане
Лепило
Лепило

Изделия от дървесина се съединяват бързо и лесно с гвоздеи. Но
този начин има и някои недостатъци. При забиване на гвоздеи детайлът може да се разцепи, здравината на съединението не е голяма. Съединяване с гвоздеи се използва на места, където външният
вид и здравината не са от особено значение.
По-добри резултати се получават, ако се използват винтове. Така
се съединяват детайли от меки материали – дървесина или някои
видове пластмаса. Винтовете могат да се завиват с отвертка или със
специален електрически инструмент – винтоверт.
С винтове могат да се съединяват детайли от меки материали –
дървесина или някои видове пластмаса. Пластмасовите корпуси на
някои домакински уреди и играчки често са сглобени с винтове.
Въпреки че съединенията с винтове, а донякъде и тези
с гвоздеи могат да се разглобяват, това не е желателно.
Защо? Какво се получава след многократно сглобяване и
разглобяване?

Винтоверт

Съединения с болтове и гайки
Болтовете служат за съединяване на твърди материали. Съединяването става с помощта на гайки, в които има отвор с резба.
Тъй като и гайките се изработват от твърди материали, при завиване и развиване резбата им се поврежда. Така съединението с винтове и гайки позволява многократно сглобяване и разглобяване.
При детайли от метал или достатъчно твърди материали отворите с резба могат да се направят непосредствено в детайла и тогава
не са необходими гайки.

Детайли

Болт

Съберете информация за различни видове лепила. За всяко лепило трябва да знаете какво се лепи с него, какви са
правилата за работа и какви предпазни мерки трябва да се
вземат при работа.
Съединяване с прорези и вложки
Детайли могат да се съединяват чрез специално изработени прорези и отвори в комбинация със съединителни елементи – вложки.
Такива съединения могат да се комбинират със залепване.

Отвори

Болт

Отвор
с резба
Гайка

Дибли

Шайба
Шпонка
Шлиц
Вал

Федер
Нут
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Методи: обяснение, наблюдение, демонстрация, инструктаж.
Основни понятия: неразглобяеми съединения, разглобяеми съединения, съединителни елементи.
Междупредметни връзки: Човекът и природата.
Учебно-методически ресурси: макети или
фотоси на различните видове съединения, гвоздеи, винтове, гайки, болтове, електронен учебник.
Дейности: Анализирайте конструкцията на изделие (например кутия за моливи от дървесина),
като обърнете внимание на начина на съединяване на детайлите ѝ. Въведете понятията неразглобяеми и разглобяеми съединения. Поставете задача учениците да ги посочат в други изделия от
бита, като ги диференцират, според вида им, мястото и функцията, която изпълняват в конструкцията на изделието. Направете обобщение, като
го свържете с разграничаване на двата вида съединяване на детайли в изделията. В урока са разгледани следните видове неразглобяеми съединения: чрез лепене; чрез прорези и вложки; чрез
гвоздеи и винтове за дърво. Поставете задачата
за събиране на информация за различните видове
лепила. Обърнете внимание, че за всеки вид материал (дървесина, пластмаси, метали) съществуват
точно определени видове лепила. Насочете вни-

Как ще съедините под прав ъгъл два
детайла от дървесина с размери
80x40x10 mm? Какъв вид съединение
ще използвате? Обосновете избора
си и направете скица на получения
детайл.

Как да съединявам
детайли по различни
начини
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манието на учениците към техническата рисунка
в учебника на стр. 34, и разгледайте и обсъдете
различните начини на неподвижни съединения
чрез прорези и вложки. Поставете въпроси свързани със сравняване на здравината на разгледаните два вида съединения. Обсъдете начините за
съединяване на детайлите чрез гвоздеи и винтове.
Нека учениците посочат изделия от учебната работилница, при които са използвани тези начини
на съединяване. Дискутирайте с учениците ситуациите на многократно сглобяване и разглобяване
на детайли, съединени с гвоздеи и винтове. Въведете понятието разглобяеми съединения, като дадете за пример съединяването с болтове и гайки.
Нека учениците да открият сами предимствата на
този вид съединения на детайлите в техническите
обекти и изделия.
Въпроси за обобщение:
1. При кои материали е най-подходящо използването на неразглобяеми съединения и защо?
2. Какви са предимствата на разглобяемите
съединения и при какви материали могат да се
използват?
Критерии за оценяване:
1. Точно описва разглобяемите и неразглобяемите съединения.
2. Разграничава начини за съединяване на детайли , в зависимост от материала.
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Подтема: ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ

Урок 17
ВИДОВЕ ДЪРВЕСНИ
МАТЕРИАЛИ
Цел: Запознаване с видовете и формите
на дървесните материали, както и с техните свойства.

17.

Дървесината е природен материал, известен на хората от древността. В миналото тя е била основен конструкционен материал.
От нея са изработвани превозни средства, оръжие, мебели, сгради, дори и настилка за пътища.
Думата „дърво“ има множествено число „дървета“, но и „дърва“. Различно ли е значението им? А синоними ли са дърво и
дървесина? Довършете изразите с подходящата дума:
къща от ..., иглолистна ..., иглолистни ..., ... за огрев.
Стволовете на дърветата имат нееднородна структура. При отрязване на дървото ясно се виждат годишни кръгове и надлъжни влакна. Тази структура трябва да се има предвид при работа с материали от дървесина (фиг. 1).
От отрязаното дърво се получават конструкционни дървесни материали (полуфабрикати) с различни размери и форма – греди, дъски, летви (фиг. 2).

Фиг. 1

Задачи:
1. Овладяване на знания за структурата на дървесината.
2. Запознаване с формите на дървесните материали и приложението им.
3. Овладяване на знания за механичните свойствата на дървесните материали.
4. Запознаване с методи за изследване
на механичните свойства на различни видове и
форми дървесни материали.
5. Развитие на наблюдателност, точност и
критично мислене.

Знаете ли каква е разликата между греди, дъски и летви?
Дайте примери за използването им в строителството и бита.
От стволовете на дърветата могат да се изрежат и тънки листове –
фурнир (фиг. 3). Поради слоестия характер на дървесината фурнирът
има много малка здравина напречно на жилките. За да се избегне
този недостатък, се залепват няколко слоя фурнир, разположени под
прав ъгъл. Така полученият материал се нарича шперплат (фиг. 4).
Източниците на дървесина – горите, все повече намаляват. Това
има вредни последици за природата. Естествената необработена
дървесина се използва все по-рядко, предимно за декоративни изделия. При производството на мебели и други изделия вместо естествена дървесина се използват т.нар. композитни дървесни материали.
При обработката на дървесината остават отпадъци – малки парчета, изрезки, стърготини. От тях след обработка с химикали, залепване и пресоване се изработват плоскости, които имат различни
наименования – ПДЧ, МДФ, талашит. Те са по-евтини и удобни за
работа, но имат груба структура и лош външен вид. За да се подобри
видът им, те се ламинират – покриват се с фурнир или пластмасово
фолио.
Ламинираните плочи са особено опасни при възникване на пожар,
защото при горене отделят вредни за човека вещества.

Фиг. 2

Фиг. 3

Дайте примери за изделия, в които са използвани ламинирани плочи от отпадъчна дървесина.

Фиг. 4

Методи: обяснение, наблюдение, дискусия,
демонстрация, лабораторно упражнение.
Основни понятия: форми на материалите;
механични свойства.
Междупредметни връзки: Човекът и приридата, География и икономика.
Учебно-методически ресурси: табло с видове дървесина; дървесни материали – фурнир,
шперплат, талашит; фотоси на летви, греди и
дъски; летви от чам, бук и липа; стиска, силомер;
чук, електронен учебник.
Дейности:
Обсъдете приложението на дървесината в живота на хората. Разграничете понятията „дърво“и
„дървесина“. Разгледайте строежа на дървесината, като използвате дървесни форми на напречно
и надлъжно срязана дървесина. Поставете задача
2, като демонстрирате конструкционни дървесни
материали с различни форми. Въведете понятията „фурнир“, „шпертплат“, „летви“, „греди“ и
„дъски“. Нека учениците извършат сравнение на
размерите им и дадат примери за използването
им при изработване на различни изделия от бита.
Попитайте учениците, познават ли други дървесни конструкционни материали, в които се използват остатъци от обработката на дървесината
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Свойства на дървесните материали
При проектиране на изделието се избират подходящи инструменти за различните технологични операции (рязане, пробиване,
заглаждане), които ще се извършват. Правилният избор на инструменти е важен за качеството и ефективността на работата. Затова
е необходимо да се познават механичните свойства на материалите
– твърдост, еластичност, пластичност, здравина.
Отговорете на въпросите, като запишете отговорите в тетрадките си.
Как се нарича свойството на материалите да:
се съпротивляват на проникването на по-твърди от тях тела
се съпротивляват на външните сили, приложени върху тях
възвръщат своята първоначална форма при прекратяване
на въздействието на външни сили
изменят своята форма под действието на външните сили и
запазват новата форма
Механичните свойства на дървесината зависят от вида на дървото. Иглолистните (бор, ела) и някои широколистни (липа, топола)
имат по-мека и по-слоеста дървесина, докато други широколистни
(бук, дъб) – по-твърда.
Дървесината се обработва сравнително лесно, но има и някои недостатъци – под въздействието на влагата плесенясва, гние, променя формата си.

Фиг. 5

Изследвайте механичните свойства на различни видове дървесина.
Разделете се на групи от 4 – 5 души. Някои от вас ще направят проверка на здравината, а други – на твърдостта на летви
от чам, бук и липа.
Проверка на здравина
Използвайте стиска и силомер (пружинен кантар). Закрепете
летвата, както е показано на снимката. Разстоянието от края
на стиската до куката на кантара трябва да е едно и също при
всички измервания!

Фиг. 6

Постепенно увеличавайте силата, с която огъвате летвата.
Наблюдавайте показанията на силомера. Отбележете при
каква стойност летвата ще се счупи. Сравнете резултатите
за различните видове дървесина (фиг. 5).

Какви видове дървесни материали мога да
използвам за моите
изделия
Как да определям
свойствата на дървесината

Проверка на твърдост
Използвайте чук, като се стараете да удряте с еднаква сила и
от еднаква височина (фиг. 6). Сравнете отпечатъка и направете изводи за твърдостта на дървесината.
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и какво е приложението им. Обобщете отговорите и въведете понятията ПДЧ, МДФ и талашит.
Поставете зад.2 и след отговорите на въпросите
в нея, разграничете механичните свойства на материалите. Нека учениците да дадат примери на
изделия от бита, които притежават тези свойства.
Нека учениците да открият връзката между
механичните свойства и вида на дървесината.
За решаването на последната задача разделете
класа на групи от 4 - 5 ученици. Подгответе опитните постановки, демонстрирайте методите за
изследване на здравина и твърдост. Нека учениците изследват тези свойства върху различни по
вид дървесни материали. След приключване на
лабораторното упражнение учениците сравняват
получените резултати и правят изводи.
Въпроси за обобщение:
1. Коя част от стъблото на дървото се използва за получаване на конструкционни дървесни
материали?
2. Какво е значението на композитните дървесни материали за опазване на горския фонд?
3. Каква е връзката между вида на дървесината и механичните ѝ свойства?
Критерии за оценяване:
1. Познава структурата на дървесината.
2. Познава и сравнява формите и вида на
дървеснте конструкционни материали.
3. Свързва механичните свойства на дървесината с използването ѝ в конструкциите на технически обекти и изделия.

Подтема: ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ И КОЖА

Урок 20

ВИДОВЕ ТЕКСТИЛНИ
МАТЕРИАЛИ И СВОЙСТВА.
ВИДОВЕ КОЖИ

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ
ОТ ТЕКСТИЛ И КОЖИ

20.

ВИДОВЕ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
И СВОЙСТВА. ВИДОВЕ КОЖИ
В древността хората се обличат само с дрехи, изработени от
кожи на различни животни. С развитието на цивилизацията постепенно се променя и битът. Хората започват да отглеждат различни
растения и питомни животни, научават се да получават от тях материали за изработване на текстил.
Днес носим дрехи и аксесоари, направени както от естествени,
така и от изкуствени (химични) текстилни материали.

Цел: Запознаване с текстилните материали, кожите и с техните свойства.

ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА

Химични
Получени в заводски условия

Естествени
Създадени от природата

Задачи:
1. Овладяване на знания за разнообразието на текстилните материали.
2. Класифициране на видовете текстилни материали по определени признаци.
3. Запознаване с начините за производство на прежди, конци и тъкани.
4. Запознаване с произхода, вида и
приложението на кожите при производство на
изделия за бита.
5. Познаване на предприемаческа дейност в
населеното място, свързана с производство на
стоки и услуги от текстилни материали и кожи.

Растителни

Памук
Лен
Коноп
Юта

Основни понятия: текстилни материали (прежда, конци, нишки, тъкани), основа, вътък, кожа.
Междупредметни връзки: Човекът и природата.
Учебно-методически ресурси: презентация,
видеофилм, мостри от различни текстилни материали и кожи, електронен учебник.
Дейности: Обсъдете приложението на текс
тилните материали в живота на хората. Разграничете понятията „текстилни материали с естествен произход“ и „текстилни материали с химичен
произход“. Разгледайте мострите на текстилните
материали и определете вида според произхода
им, като използвате класификацията в учебника
на стр. 46. Поставете въпросите: По какво си приличат и по какво се различават преждата и конците? От кои текстилни материали се произвеждат
тъканите? Как се наричат нишки при тъкането и
в коя посока на тъканта се разполагат? Обсъдете с учениците какви фирми за производство на
изделия и извършване на услуги от текстилни материали има в населеното ви място. Нека учениците да споделят дали са посещавали тези фирми
и какво са нучили за производствената им дейност. Обсъдете приложението на кожите в бита

Първите тъкачни станове са били примитивни – тъкането се е
извършвало на ръка. Постепенно становете са механизирани и с
усъвършенствана конструкция. В съвременната текстилна промишленост работят автоматизирани тъкачни машини с компютърно управление.
Изтъканите изделия се използват както като краен продукт (килими, одеяла и др.), така и като материали за шивашката и обувната
промишленост.
Освен текстилни материали в шивашката и обувната промишленост се използват и кожи. Когато се добиват от различни животни,
те са естествени, а когато се създават при специални условия в
заводите, са изкуствени. Всички видове кожи се обработват в кожухарските предприятия. Кожите намират приложение основно в
мебелната, обувната, автомобилната промишленост, както и в производството на някои дрехи, куфари, сакове, чанти, колани.

Конци

Тъкан –
основни и вътъчни нишки

Свойствата на текстилните материали и кожите се определят от
външните въздействия, на които са изложени.
Най-общо свойствата на текстилните материали могат да се групират както в следващата таблица.

Животински

Минерални

Изкуствени

Синтетични

Вискоза
Целволе

Полиестер
Найлон
Ликра
Акрил

ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

КОЖИ
Механични свойства

Вълна
Коприна

Азбест

здравина на опъване и разтегливост
устойчивост на пропускане
износване и устойчивост на претриване,
разместване на нишките в тъканите

Изделия от кожи
здравина на опън и разтегливост
износване и устойчивост на претриване

Естетични свойства

Има ли текстилни или шивашки фирми в региона ви? Какви
са те и какво произвеждат?
От различните текстилни влакна се произвеждат различни текстилни материали като прежди, конци и тъкани.
Преждата е нишка, съставена от текстилни влакна, подредени успоредно едно до друго и свързани чрез усукване. За да се превърнат влакната в прежда, се прилагат редица технологични операции:
разчепкване, влачене, предене (изтегляне на нишка) и дообработване. Преждата се използва в текстилното производство за тъкане,
шиене, плетене, бродиране. В миналото вълната е предена на ръка
с помощта на хурка и вретено, а днес се използват високотехнологични предачни машини.

Прежда

Методи: наблюдение, обяснение, дискусия.

Конците се получават чрез многократно пресукване на текстилни
влакна. Те трябва да са здрави и еластични. Използват се основно
за шиене и затова се наричат още шевни конци.
Тъканите са текстилни материали, изработени чрез тъкане. Тъканта се получава, като две системи от нишки се преплитат под прав
ъгъл. Нишките, разположени по дължината на тъканта, се наричат
основни, а тези, които лежат напречно – вътъчни нишки.
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устойчивост на размерите
мачкаемост
твърдост на платовете
устойчивост на багрене

еластичност и гъвкавост
устойчивост на багрене

Какви са видовете тек
стилни материали
Кои кожи са естестве
ни и кои са изкуствени
Кои свойства на текс
тилните материали и
кожите са важни при
производството на
текстилни и кожени
изделия

Хигиенни свойства
влагопоглъщаемост
въздохопропускливост
влагоустойчивост
топлозащитни свойства

водонепропускливост
топлозащитни свойства

Какви свойства трябва да имат текстилните материали за изработване на ученическо зимно яке и летен спортен екип?
Сравнете свойствата на материалите за двата продукта.
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и в промишлеността. Сравнете двата вида кожи
според произхода им. По какво си приличат и по
какво се различават? Дискутирайте проблема за
опазването на видовото разнообразие в животинския свят и унищожаването на животни, с цел
производство на облекла, обувки и аксесоари от
кожа. Попитайте учениците могат ли изкуствените кожи изцяло да заместят естествените? Нека
да обосноват отговорите си. За изпълнението на
последната задача от урока, се използва таблицата на стр.47 за свойствата на текстилните материали. Разделете класа на малки групи, като на
всяка група предложите да сравняват свойствата
и на други изделия от текстилни материали. След
изпълнение на задачата, групите представят и
обосновават пред класа своите решения.
Въпроси за обобщение:
1. Каква е връзката между вида на текстилните материали и кожите и свойствата им?
2. Какво е значението на изкуствените кожи
и текстилни материали за опазване на видовото
разнообразие в животинския и растителния свят?
3. Защо изделията от естествените кожи и
текстилни материали са по-скъпи от изкуствените?
Критерии за оценяване:
1. Познава признаците за класификация на
текстилните материали.
2. Познава признаците за класификация на
кожите.
3. Свързва свойствата на текстилните материали и кожите с приложението им в индустрията и бита.
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– От къде получавате тази информация?
– Още каква информация съдържат опаковките
на хранителните продукти?
Въведете понятията: консерванти, оцветители,
стабилизатори и обсъдете с учениците за какво
служат.
Обобщете отговорите на постер, който може
да представлява опаковка на хранителен продукт, като на съответните места нанесете вида на
информацията, която се съдържа в „опаковката“.
Поставете зад. 2 като разделите учениците по
двойки. Обяснете начина на решаването й. След
изпълнението на задчата всяка двойка представя
пред класа резултата си и прави необходимите
изводи.

Въпроси за обобщение:
1. Защо трябва да познаваме съдържанието
на хранителни вещества в храната?
2. Каква е връзката на енергийната стойност
на храната, която приемаме за един ден и нуждите на организма?
3. Каква информация получаваме от опаковките на хранителните продукти?
4. Могат ли хранителните продукти да се произвеждат без консерванти, оцветители и стабилизатори и как се наричат такива продукти?
Критерии за оценяване:
1. Познава и описва точно основните хранителните вещества.
2. Умее да разчита информацията върху опаковките на хранителните продукти.
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Урок 25
ЗДРАВОСЛОВНО
ХРАНЕНЕ

25.

ХРАНА И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

За да сме здрави, ние всекидневно се нуждаем от разнообразна
и качествена храна. Така доставяме на организма си необходимите хранителни вещества в балансирани количества, като съчетаваме правилно различните видове храни.
Правила за здравословно хранене
1. Разнообразие при избора на хранителните продукти.
2. Нито твърде големи, нито твърде малки количества.
3. По-чести хранения с по-малки количества.
4. Достатъчно белтъчини.
5. Ограничаване на захарта и захарните изделия.
6. Ограничаване на мазнините.
7. Всекидневна консумация на плодове и зеленчуци.

Цели: Запознаване с основните
принципи и правила за здравословно хранене.

Ако се стараем да спазваме тези изисквания, след време умението да се храним правилно ще ни стане навик.
Кое правило най-трудно спазвате? Защо?
Хората от различни възрасти, с различни професии и натоварване, с различно здравословно състояние се нуждаят от различни количества храна, която съдържа всички хранителни вещества.
Режимът на хранене определя вида и количеството на храната,
броя на храненията, часовете и интервалите между тях. Правилно
съставеният хранителен режим е от първостепенна важност за доброто здравословно състояние.
Режимът на рационално хранене задоволява потребностите
от храна, витамини и минерали на физически здравия човек. Рационалното хранене се свързва най-вече с балансирането на раз-

Задачи:
1. Овладяване на знания за правилата за здравословно хранене.
2. Запознаване с понятието „режим на хранене“ .
3. Разграничаване на понятията
здравословно хранене, рационално
хранене, диетично хранене.
4. Овладяване на умения за съставяне на
меню.
5. Формиране на позитивно отношение към
здравословното хранене.
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Методи: беседа, дискусия, наблюдение, инструктаж, упражнение.
Основни понятия: режим на хранене, здравословно хранене, рационално хранене, диета,
меню.
Междупредметни връзки: Човекът и природата.
Учебно-методически ресурси: фотоси, табла
със схеми на различни режими на хранене, примерни менюта, презентация, електронен учебник.
Дейности:
Актуализирайте знанията на учениците от урок
25, свързани със значението на храната в живота
на човека.
Обсъдете с учениците какви правила спазват
при избора на хранителни продукти и доколко те
са свързани със здравословното хранене.
Разделете класа на малки групи и поставете
зад. 1. Нека всеки екип излъчи говорител, който
да представи общата позиция и да аргументира
отговорите на зададения въпрос.
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лични групи храни в дневното меню съобразно потребностите на
конкретния организъм. То осигурява нормално протичане на жизнените процеси – растеж, развитие, функциониране на органите и
системите в човешкото тяло.
Когато човек се разболее, се налага да промени хранителния си
режим. Такъв режим се нарича диетичен. При този начин на хранене се препоръчва приемането на определени храни и забрана
на други, които могат да доведат до усложняване на здравословното състояние на човека.
Знаете ли заболявания, при които трябва да се ограничава
приемът на определени храни? Дайте примери.
Списъкът от хранителни продукти и ястия при определен режим,
които консумираме на едно хранене или за един ден, се нарича
меню. Според предназначението си менюто може да е всекидневно, празнично, детско и др. В менюто се определя броят на храненията, видът на ястията и продуктите, както и техните количества.
Голяма част от храните се приготвят с топлинна обработка на
продуктите. Важно е при нея да се запазят във възможно най-голяма степен хранителните свойства на веществата. Например при
варене плодовете и зеленчуците губят голяма част от своите витамини, затова е за предпочитане да се ядат сурови.
Човек възприема храната с всичките си сетива и когато тя е поднесена красиво в спокойна и уютна обстановка, това е условие за
добро хранене и за пълноценно усвояване на хранителните вещества.
Разделете се на групи от 4 – 5 души. Като спазвате правилата за здравословно хранене, съставете меню за тържествен
неделен обяд.
Постарайте се ястията да са добре балансирани и разнообразни. Дайте идеи за начина на поднасянето и подреждането им на масата.

Правилата за здраво
словно хранене
Режимите на хранене
Какво наричаме меню

На отделен бял лист (А4) оформете празничното меню. Поставете го на таблото „Знаете ли, че...“
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Въведете понятието „режим на хранене“, като
дадете примери от житейски ситуации, свързани с изясняването му. Нека учениците споделят
спазват или не режим на хранене в ежедневието
си, редовно ли се съобразяват с изискванията,
ако не, какви житейски ситуации пречат за това.
Въведете понятията „рационално хранене“, и
„диетично хранене“ като видове режими на хранене.
Представете житейски ситуации, съдържащи
проблеми, които се решават чрез разбиране на
разликата между начините за здравословно, рационално и диетично хранене. Съобщете им, че
могат да използват и фотосите представени в
учебника на стр.56 и 57, за илюстриране на отговорите си.
В условията на групова работа учениците да
намерят решение на проблемите, след което аргументирано да ги представят пред класа.
Попитайте учениците:
– Какви ястия включва храненето на обяд или
вечеря?
– В каква последователност се сервират?
– Кой определя вида и последователността на
сервиране на ястията на обяд и вечеря?
Обобщете отговорите по посока на въвеждане
на понятието „меню“. Нека учениците да дадат
примери за различни видове менюта, които са
консумирали. Можете да свържете това с теле-

визионните кулинарни предавания, като ги попитате:
– Каква е разликата между обедно и вечерно
меню?
– Какво означава менюто да е „тристепенно“
или „петстепенно“?
– Каква е разликата между ежедневно и празнично меню?
Като обобщение на знанията от урока поставете последната задача на стр.57.
След приключване на работа, екипите представят своите менюта и обосновават избора на
ястията в тях.

Критерии за оценяване:
1. Точно изброява правилата за здравословно
хранене.
2. Прави разлика между различни режими на
хранене.
3. Съставя различни видове менюта и ясно
обосновава избора и последователността на поднасяне на ястията.

Въпроси за обобщение:
1. Защо трябва да се храним здравословно?
2. Каква е разликата между рационално и диетично хранене?
3. Полезни или вредни за здравето са диетите
за отслабване?
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Урок 27
ПРЕДВАРИТЕЛНА
ОБРАБОТКА НА
ХРАНИТЕЛНИТЕ
ПРОДУКТИ. ВАРЕНЕ И
ПЕЧЕНЕ

27.

Продуктите, с които приготвяме храната, имат нужда от предварителна обработка.

Измиване

Почистване

Основен продукт
месо, риба,
зеленчук

Сухи подправки

Вода

БУЛЬОН

Добавки
запръжка, застройки,
зелени подправки

Кулинарна готовност

Обелване

Допълнителни подправки
ориз, фиде, моркови, лук,
домати, мазнина

СУПА
Нарязване

Настъргване

Смилане

Смесване

Разгледайте илюстрацията и запишете в тетрадките си каква предварителна обработка на хранителните продукти се
извършва най-често.
Повечето хранителни продукти – месо, риба, картофи, ориз, грах,
фасул и др., се подлагат на топлинна обработка, преди да бъдат
консумирани. Те се нагряват до висока температура за определено време. Така хранителните вещества в тях претърпяват изменения и достигат кулинарна готовност.
Топлинната обработка е необходима, защото след нея:
храните се усвояват по-лесно и по-пълноценно от организма
унищожават се вредните микроорганизми
подобряват се качествата на хранителни продукти –
външен вид, цвят, аромат, вкус
осигурява се по-богато разнообразие от ястия
Най-често прилаганите начини за топлинна обработка са варене
и печене. Те се използват и в здравословното хранене.

Задачи:
1. Разширяване на знанията за
предварителната обработка на хранителните продукти и видовете й.
2. Овладяване на знания за топлинния процес
варене.
3. Усвояване на знания за топлинния процес
печене.
4. Ориентиране в последователността на приготвяне на ястие чрез варене с помощта на технологична схема.
5. Различава различни начини за печене на
хранителните продукти според вида им.
6. Развитие на наблюдателност, точност, критично мислене и инициативност.
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Методи: наблюдение, обяснение, беседа, дискусия, упражнение, инструктаж.
Основни понятия: предварителна обработка
на хранителни продукти, варене, печене, кулинарна готовност.
Междупредметни връзки: Човекът и природата.
Учебно-методически ресурси: презентация,
технологични табла, фотоси, видеофилм, електронен учебник.
Дейности:
Актуализирайте знанията на учениците от
урок 26, свързани с видовете студено приготвени ястия.
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Варенето е процес, при който хранителните продукти се нагряват до 100°С за определено време. Може да се извършва:
в голямо количество течност
в малко течност
под налягане
на пара
С варене се приготвят супи, бульони, основни ястия, каши, сосове, пюрета и др.
Супата е първото ястие от обедното меню. Консумацията на
супа предизвиква отделяне на храносмилателни сокове и повишава апетита.
Бульонът е отвара от месо или зеленчуци. Получава се, като месото или зеленчуците се варят в много вода. Бульоните са основен
състав на супите, но могат да се консумират и самостоятелно.
Разгледайте технологичната схема за приготвяне на супа. Проследете етапите,
през които се преминава.

Измерване

Цел: Разбиране на необходимостта от предварителна обработка на хранителните продукти. Запознаване с топлинните процеси
варене и печене.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЯСТИЯ
ЧРЕЗ ВАРЕНЕ И ПЕЧЕНЕ
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА
НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.
ВАРЕНЕ И ПЕЧЕНЕ

При печене продуктите се нагряват между 100 и 300°С под
въздействието на горещ въздух, лъчиста топлина или при контакт с
нагрята повърхност. Извършва се:
във фурна или пещ
на скара или на жар
на грил
в тостер
С печене се приготвят ястия от месо, от зеленчуци, разнообразни основни ястия. Пекат се също хляб и тестени сладкарски
изделия. При печенето по-голямата част от хранителните вещества и витамини се запазват и затова се препоръчва при здравословното хранене. Образува се коричка с приятен вкус и аромат, а
готовото ястие се усвоява по-лесно от организма.

Какви дейности включва
предварителната подго
товка на продуктите
Каква е разликата меж
ду топлинните обработ
ки варене и печене

Проучете кои ястия се приготвят чрез топлинната обработка
печене. За всеки от дадените начини на печене запишете в
тетрадките си по три ястия.
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Обсъдете с учениците какви процедури трябва
да се извършат с хранителните продукти преди
изпълнението на рецептата за приготвяне на ястието.
Обобщете отговорите и въведете понятието „предварителна обработка на хранителните
продукти“, като насочите вниманието им към
фотосите в учебника на стр.60. Нека учениците
запишат в тетрадките си най-често прилаганата
предварителна подготовка на продуктите и обосноват без кои процеси от нея не може.
Попитайте учениците:
– Кои са любимите ви ястия?
– Как се приготвят и използват ли се електроуреди за това?
– Защо е необходимо хранителните продукти
да се подлагат на топлинна обработка?
Обобщете отговорите им по посока на представените в учебника на стр.60 основания за това и
въведете понятието топлинна обработка на хранителните продукти, като дадете и определение
за процеса варене.
Нека учениците да посочат ястия приготвени
чрез варене, които ежедневно консумират, като
споделят дали могат сами да ги приготвят, само
наблюдават или помагат при приготвянето им.
Насочете вниманието на учениците към технологичната схема за приготвяне на супа и поставете задача да проследят етапите, като се ориен-

тират самостоятелно кои са основните и кои са
допълнителните етапи и какво е значението им за
достигане на кулинарната готовност на ястието.
Обсъдете с учениците разнообразието от ястия, приготвени чрез процеса „печене“. Нека те
да дадат примери за различните начини на печене
на хранителните продукти, според вида им.
Поставете задача да опишат в две колони начини за печене и видове хранителни продукти,
след което да свържат със стрелки най-подходящите начини за печене на отделните хранителни
продукти. Можете да организирате работата на
учениците за тази задача по двойки, които след
решаването на задачата представят и аргументират пред класа отговорите си.
Поставете зад 3. за самостоятелно проучване,
което ще представят в началото на следващия
урок.

Въпроси за обобщение:
1. Защо е необходима предварителната обработка на хранителните продукти?
2. Кои хранителни продукти не могат да се
консумират без топлинна обработка?
3. Каква е разликата между топлинните процеси варене и печене?
Критерии за оценяване:
1. Точно определя етапите и начините за
предварителна подготовка на хранителните продукти.
2. Ориентира се в технологична карта и точно
определя последователността на процеса варене
на супа.
3. Различава същността на процесите варене
и печене.
4. Познава и обяснява понятието кулинарна
готовност на ястието.
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Тема 4: КОМУНИКАЦИИ И КОНТРОЛ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ
В своята съвместна дейност хората обменят различна информация: новини, идеи, указания, настроения, чувства. За тази цел човекът използва зрението, гласа, слуха и обонянието си, помага си с жестове и
мимики. Служи си и с различни технически средства за предаване и приемане на звукове, изображения,
светлинни и електрически сигнали. Този обмен на информация се нарича комуникация. Комуникация
има и при животните – чрез различни пози на тялото, главата, устата те показват привързаност, заплаха,
страх. Техническите средства също могат да комуникират помежду си, дори и без участието на човека.
Обменът на информация между технически устройства се нарича телекомуникация. Когато предавателят и приемникът са обединени в едно устройство, то се нарича радиотелефон. Радиотелефонът е
„бащата“ на съвременните мобилни телефони.
Любопитно:
За първи път предаването на изображение на разстояние е извършено от Александър Бейн през 1843 г.
Изобретеният от него апарат е предшественик на съвременните факсимилни (факс) апарати.
Такива устройства са съвременните фотоапарати и видеокамери. Уеб камерата се използва за предаване на изображение при разговори в Интернет. Може да се използва също за правене на снимки. В съвременните преносими компютри уеб камерата е вградена, но ако липсва може да се инсталира допълнително.
Принцип на действие на техническо средство за комуникация
Принципът на действие на техническите средства за комуникация се състои в преобразуване на визуалната или звуковата информация в електрически сигнал, предаването на този сигнал на разстояние и
обратното му преобразуване във визуална или звукова информация. Преобразуването на звук в електрически сигнал се извършва с микрофон. Визуалното изображение се преобразува в електрически сигнал с комбинация от обектив и матрица от светочувствителни елементи. Сигналът може да се предаде по
кабел или с радиовълни. Радиовълните се поглъщат и отразяват от атмосферата и предметите. За да може
да се осъществи предаването им на по-големи разстояния се използват ретранслатори. Клетките на
мобилната мрежа са именно такива ретранслатори. Радиовълните имат една основна характеристика,
наречена дължина на вълната. Условно те се делят на дълги, средни, къси и ултракъси вълни. Когато два
радиопредавателя работят с една и съща дължина на вълната, те могат да си пречат. За да не става това,
съвременните средства за телекомуникация използват кодиране на сигналите. Кодирането и последващото декодиране се извършва с помощта на микрокомпютърни чипове в предавателя и приемника. Съвременните мобилни телефони използват този принцип на работа. Преобразуването на сигнала в звук става
с високоговорител или слушалки, а в картина – с екран от светоизлъчващи елементи.
Предаването на текстови съобщения, кодирани като къси и дълги електрически сигнали ( точки и тирета) по т.нар. Морзова азбука се осъществява с телеграф. Преобразуваният в електрически сигнал звук
може да се запише на носител на информация. Първото устройство, което дава възможност звукът да се
запише на носител, е изобретено от Томас Едисон и наречно от него фонограф. По-късно за носители са
използвани пластмасови грамофонни плочи, магнитни ленти и дискове. Съвременни носители на информация са лазерните оптични, твърдотелните дискове и картите памет.
Средства за контрол
Основните им функции са свързани с измерване на различни параметри, преработка и представяне на
получената информация. Въз основа на тях могат да се извършват наблюдения, сравнения и оценка на
качеството на произведените продукти, стоки и услуги.
Контрол на температура и топлинни процеси
Първото устройство, което реагира на изменения на температурата е изобретено от Галилео Галилей, наречено е Галилеев термометър или още термоскоп. Термоскопите показват само промяна на температурата.
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Подтема: СРЕДСТВА ЗА ВИЗУАЛНА И ГЛАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Урок 31
КАКВО Е
КОМУНИКАЦИЯ

31.

СРЕДСТВА ЗА ВИЗУАЛНА
И ГЛАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Звукът може да се запише на механичен носител и да се прослуша. Първото такова устройство е изобретено от Томас Едисон през
1877 г. и е наречено от него фонограф.
При фонографа на Едисон звукът е записван върху въртящ се цилиндър. През 1887 г. Емил Берлинер патентова грамофона. При
него звукът се записва на дискове – грамофонни плочи.

КАКВО Е КОМУНИКАЦИЯ
Когато разговаряме, изпращаме снимка или съобщение по телефона или просто се усмихваме на някого, ние всъщност обменяме
информация. Споделяме нашите мисли, идеи, чувства и настроения. Служим си с думи, жестове и мимики, както и с различни технически средства, за да предаваме и приемаме звукове, изображения, светлинни и електрически сигнали. Този процес се нарича
комуникация.

Цел: Запознаване с разнообразието от технически средства за
осъществяване на комуникация
между хората.

Какви средства за комуникация са показани на изображенията (фиг. 1)? В какви случаи се налага тяхното използване?
Дайте примери за други технически средства за визуална,
гласова, звукова, светлинна, електронна или друга комуникация.

Фиг. 1

Технически средства за гласова комуникация
Когато трябва да се предават на голямо разстояние човешки
глас, музикални и други звуци, е необходимо те да бъдат преобразувани в електрически сигнали. Това става с помощта на различни
по вид микрофони.
Електрическият сигнал може да се предаде по кабел или с радиовълни. Във втория случай в конструкцията на средството, с което се предава, трябва да са предвидени предавател, приемник и
антени. Много често предавателят и приемникът са обединени в
едно устройство. Съвременните мобилни телефони са подобни
устройства.
След приемането на сигнала той отново се преобразува в звук.
Това става чрез високоговорители или слушалки.

Задачи:
1. Усвояване на знания за устройството и принципа на действие
на технически средства за гласова
комуникация.
2. Усвояване на знания за устройството и принципа на действие
на технически средства за визуална
комуникация.
3. Разграничаване на принципа на действие
на технически средства за гласова и технически
средства за визуална комуникация.
4. Овладяване на умения за диференциране
на елементите и предназначението им в техническите средства за гласова комуникация.
5. Развитие на уменията за управление на
технически играчки с дистанционно управление.
6. Развитие на наблюдателност, точност, сръчност и насърчаване на критичното мислене.

Разгледайте илюстрациите вляво на страницата. Какво е изобразено на тях? Кои от описаните елементи участват в конструкцията на показаните устройства? Кои от тях се виждат
на илюстрациите? Направете в тетрадките си таблица като
показаната. Допълнете таблицата и с други устройства за
гласова комуникация.

Устройство

Микрофон

Предавател
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Приемник

Антена

Високоговорител

Слушалки

Как се наричат носителите на аудиозаписи, показани на
илюстрациите? При един от тях не може да се осъществи
запис в домашни условия. Кой е той?
Фонограф на Едисон

1

2

3

Технически средства за визуална комуникация
Принципът на действие на средствата за визуална комуникация
е подобен на този при средствата за гласова комуникация.
За преобразуване на изображение в електрически сигнал са необходими обектив (1) и матрица (2) от светлочувствителни елементи. Обективът проектира изображението върху матрицата. Така се
получава растерно изображение, съставено от пиксели. Това изображение може да бъде записано в памет, изпратено по кабел или
радиоканал и визуализирано на екран (3).
Дистанционно управление
Освен за гласова и визуална информация средствата за телекомуникация могат да се използват и за управление от разстояние на
роботи, летателни апарати, играчки.
Имате ли играчка с дистанционно управление? Демонстрирайте я на съучениците си. Посочете и други примери за устройства с дистанционно управление.
Предизвикателствата на Едисон
Томас Едисон е един от най-известните изобретатели в
САЩ. Той има рекорден брой патенти – 1093. Потърсете в
интернет информация за изобретени от него устройства. Напишете на лепящо се листче наименованието на едно от тях
по ваш избор заедно с три твърдения, две от които верни, а
едно – не. Най-долу посочете името си. В началото на следващия час поставете листчето на таблото „Знаете ли, че...“.
Ще участвате в кратка викторина, в която съучениците ви
трябва да познаят кое от твърденията не е вярно.

Какво е комуникация
С какви технически
средства се осъщес
твява гласова и с какви
визуална комуникация
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Междупредметни връзки: български език,
човекът и природата.

си и с какво осъществяват това?
– Какви технически средства използват?
– Как се нарича този процес?
Обсъдете с учениците многообразието на начините и средствата за комуникация помежду им
и в какви случаи се налага използването им. Нека
учениците дадат примери за разнообразни начини и технически средства за комуникация.
Насочете вниманието към техническите средства за комуникация на Фиг. 1 и поставете задача
учениците да ги диференцират по признаците –
звукова, гласова, светлинна, електронна, зрителна и др.
Обяснете принципа на действие на техническите средства за гласова комуникация, като
обърнете внимание на елементите, от които са
изградени и функциите, които изпълнява всеки
от тях.
Поставете Задача 2, която може да се реши от
учениците индивидуално или по двойки. След
попълване на таблицата учениците представят
своите решения и ги аргументират.

Учебно-методически ресурси: фотоси и/или
технически средства за комуникация, видеоклип,
презентация, електронен учебник.

Попитайте учениците:
– Обменът на информация между космонавтите и Земята по какъв начин се осъществява?

Дейности:
Попитайте учениците:
– Как хората разменят информация помежду

Обобщете: обменът на информация на големи
разстояния се нарича телекомуникация.
Разгледайте устройството на Фонографа на

Методи: наблюдение, беседа, дискусия, упражнение, инструктаж.
Основни понятия: комуникация (визуална,
гласова), телекомуникация, микрофон, предавател, приемник, антена, високоговрител, обектив,
матрица, екран.
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Едисон и грамофона на Емил Берлингер.
Сравнете принципа на действието и елементите за записване и преобразуване на звука.
Поставете задача 3, като след назоваване на
носителите на аудиозаписи дискутирайте въпроса за осъществяване на запис в домашни условия, като всеки аргументира твърдението си.
Разгледайте устройството на фотоапарата в
учебника или на реален модел на фотоапарат.
Нека учениците назоват основните елементи в
устройството му.
Обяснете принципа на действие на фотоапарата.
Поставете задача учениците да сравнят устройството на фотоапарата с устройството и принципа на действие на фотокамерата в мобилните
си телефони – кое е общото и кое е различното?
Нека учениците направят по няколко снимки с
фотоапарата и фотокамерата на мобилния си телефон и обяснят принципа на действие на двете
технически средства.
Обобщете: При своята съвместна дейност
хората обменят различна информация: новини,
идеи, указания, настроения, чувства. За тази цел
човекът използва зрението, гласа, слуха и обонянието си. Служи си с жестове и мимики. Използва и различни технически средства за предаване
и приемане на звукове, изображения, светлинни
и електрически сигнали. Този обмен на информация се нарича комуникация.
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Поставете задача на учениците, които са донесли технически играчки с дистанционно управление да ги демонстрират, като обяснят устройството и принципа на действие.
Включете и другите ученици в демонстрацията. Нека посочат и други примери за съвременни
устройства с дистанционно управление и предназначението им.
Поставете задачата за проучването в интернет
от учебника за следващия час.
Въпроси за обобщение:
1. Какво е комуникация?
2. Колко вида комуникация познавате?
3. Защо е важно да познаваме устройството и
принципа на действие на техническите средства
за комуникация?
4. Какви съвременни технически средства с
дистанционно управление познавате, къде и за
какво се използват?
Критерии за оценяване:
1. Знае какво е комуникация и изброява видовете й.
2. Описва устройството и принципа на
действие на средства за комуникация.
3. Демонстрира умения за дистанционно
управление на технически играчки.
4. Демонстрира способност за ориентиране в
нова технологична среда.
5. Използва точна терминология.

Подтема: СРЕДСТВА КОНТРОЛ

Урок 33
КАКВО Е КОНТРОЛ
Цел: Запознаване с разнообразието от технически средства за
осъществяване на контрол в бита,
производството, търговията и услугите.

33.

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ
КАКВО Е KOНТРОЛ

Всеки знае как се вари яйце, нали? Изглежда съвсем просто –
слагаме яйцето в съд с вода, поставяме го на котлона, включваме и
варим. Но за да получим отличен резултат, трябва да изберем силата на котлона и да следим времето. Като контролираме процеса,
постигаме желания резултат.
При производството на различни продукти се налага да се следят температурата, налягането, влажността и други параметри.
При изработването на технически изделия задължително се спазват зададените размери на детайлите. В магазините трябва във
всеки момент да се знае какво е наличното количество на стоки,
сроковете им на годност, цените и приходите от продажбите.
Камера за контрол
на скоростта на превозните
средства

За тези цели се използват технически средства за контрол, а
информацията от тях се обработва и анализира от компютризирани системи.
Как шофьорът контролира скоростта на движение? А какъв
уред използва пътният полицай, за да измери скоростта на
движение на автомобилите?
Измерването на температурата става с термометър. Съществуват най-различни видове в зависимост от предназначението им.

Медицински
термометър

В много съвременни битови уреди има вградени терморегулатори, с които автоматично се поддържа зададена температура. Подобни на тях са и термоизключвателите, които се използват за
аварийно изключване не електроуреди при опасност от повреда
или пожар.

Задачи:
1. Усвояване на знания за устройството и принципа на действие
на технически средства за контрол
на топлинни процеси.
2. Усвояване на знания за устройството и принципа на действие
на технически средства за контрол в търговията
и услугите.
3. Овладяване на умения за диференциране
на принципа на действие и предназначението на
техническите средства за контрол.
4. Развитие на наблюдателност, точност, инициативност и насърчаване на критичното мислене.
Термометър
за вода

Термометър
за ястия
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Методи: наблюдение, беседа, дискусия, упражнение, инструктаж.
Основни понятия: термометър, температурна скала, касов апарат, баркод, баркод скенер,
дисплей.
Междупредметни връзки: български език,
човекът и природата.
Учебно-методически ресурси: фотоси и/или
технически средства за контрол, видеоклип, презентация, електронен учебник.
Дейности:
Обсъдете с учениците многообразието на начините и средствата за осъществяване на контрол на температурата, скоростта на движение
на превозните средства, влажността на въздуха,
аварийното изключване на електроуреди при
опасност. Нека те назоват тези технически сред-

На следващите изображения са показани уреди с терморегулатор, които се изпол
зват често в бита. Дайте и други примери за такива уреди.

Терморегулаторен вентил

Ютия с терморегулатор

Терморегулатор за стая

При измерването на температура се използва температурна
скала. Найчесто се използват температурните скали по Целзий,
по Келвин и по Фаренхайт. В България е приета скалата по Цел
зий. Според нея за 0 градуса е приета точката на замръзване на
водата, а за 100 градуса – точката на кипене на водата.
Единиците за измерване по Целзий (С) и Фаренхайт (F) са гра
дуси и се изписват със символа °, докато в скалата на Келвин (К)
единицата се нарича „Келвин“.
В магазините се контролират количеството и цената на стоките
и извършените услуги. Компютър следи наличността на стоките,
показва коя стока е на привършване, дава възможност лесно да се
променят цените, например при промоция.
Стоките са маркирани със специални символи, наречени баркод. На касата продавачът разчита този код с баркод скенер. Ко
личеството и цената на закупената стока се показват на дисплея
на касовия апарат.

Баркод скенер

Дисплей на касов
апарат

Какво прави продавачът, ако скенерът не разчита баркода
на стоката?
Информацията, която е разчел баркод скенерът, постъпва в ком
пютъра. Там е записана цената на съответната стока. Общата цена
на всички закупени стоки се връща към касовия апарат, който отпе
чатва касова бележка. Тя съдържа информация за количеството и
цената на закупените от потребителя стоки, времето на покупката
и името на фирмата. Касови бележки се издават и за извършване
на различни услуги, например таксиметров превоз.

Касов апарат,
комбиниран с везна

Защо е важно да си пазим касовата бележка?

За термометъра и за
различните температурни скали
За касовите апарати в
търговията
Какво е баркод, баркод скенер и дисплей

Някои касови апарати са комбинирани с везни. Има и преносими
касови апарати, които работят с батерии.
Термометър за измерване
на външна температура

Как касовите апарати улесняват работата на търговците и
търговията в държавата?
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ства, които познават и предназначението им.
Попитайте ги:
– Как се осъществява контролът в търговските
обекти на количеството и цената на продадените
стоки и извършените услуги?
Обобщете: Техническите средства за контрол
се използват в производството, търговията и
услугите. Основните им функции са свързани с
измерване на различни параметри, преработка и
представяне на получената информация. Въз основа на тях могат да се извършват наблюдения,
сравнения и оценка на качеството на произведените продукти, на продадените стоки и извършените услуги.
Насочете вниманието към средствата за контрол на температура и топлинни процеси, показани на фотосите в учебника като поставите въпроси за сравняване на устройството, принципа на
действие и материалите, от които са изработени
различните термометри в зависимост от средата,
в която се използват.
Въведете понятията терморегулатор и термоизключвател, като използвате ситуации в бита,
при които се налага използването им за контрол
на топлинните процеси. Сравнете принципа на
действие на двете средства за контрол,чрез разграничаване на функционалните им признаци.
Обяснете предназначението на температурна77

та скала и ги запознайте с принципните различия
пир отчитането на температурата по скалите на
Целзий, Фаренхайт и Келвин.
Насочете вниманието към техническите средства за контрол в търговията и услугите, като
опишете ситуации, в които хората попадат в търговските обекти. Нека учениците посочат с какви
средства се контролират теглото, цената, количеството и наличността на стоките в тях и с какви
средства се отчитат.
Обсъдете ситуациите по посока на изясняване
на понятията баркод, баркод скенер, дисплей и
касова бележка, както и функциите, които изпълняват.
Проведете дискусия по следните въпроси:
– Какво прави продавачът, ако скенерът не
разчита баркода на стоката?
– Кога се налага използването на преносим касов апарат?
– Знаете ли, че е разрешено да се издават и касови бележки попълнени на ръка на специална
бланка ? При какви ситуации се налага това?
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Въпроси за обобщение:
1. Какво е контрол?
2. При кои процеси в производството, търговията и услугите и бита се налага използването
на технически средства за контрол и защо?
3. Защо е важно да познаваме устройството и
принципа на действие на техническите средства
за контрол?
4. Защо е важно да си пазим касовата бележка?
Критерии за оценяване:
1. Обяснява какво е контрол и къде се прилага.
2. Различава технически средства за контрол
на топлинни процеси и за контрол в търговията
и услугите.
3. Използва точна терминология.
4. Демонстрира способност за ориентиране в
нова технологична среда

Тема 5: ИКОНОМИКА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ
Какво искаме ние като граждани и като общество?
От какво се нуждаем?
Ще бъде хубаво, ако всеки си има къща, хубаво училище, храна в изобилие, евтина енергия, силна
национална сигурност, осигуровки, най-добрите медицински грижи, силна полиция, чиста природа, без
безработица и инфлация. Желаем тези неща, защото човешките потребности са неограничени и ние се
стремим да придобиваме все повече и повече блага.
В същото време се оказва, че повечето блага не съществуват в природата наготово, а се произвеждат
от обществото в ограничени количества, които са недостатъчни за да удовлетворят желанията на всички. Тази ограниченост на благата и ресурсите за производството им (материали, суровини, оборудване,
заводи, земя и т. н.), съществува във всички държави, независимо дали те са богати или бедни. Няма
общество, което да разполага с достатъчно блага, за да произведе цялото количество от стоки и услуги,
потребни на членовете му. Тази ограниченост изисква хората да изберат как най-добре да използват
ресурсите, с които разполагат.
Ограничеността на ресурсите и произведените блага е основният икономически проблем на хората,
фирмите и държавите и се състои в това, че ресурсите и благата са ограничени, а потребностите на хората – безгранични.
Проблемът за ограничеността на ресурсите и благата се разрешава от науката икономика, която изучава как хората индивидуално или по групи, решават да използват оскъдните ресурси, за да задоволяват
все по-нарастващите си потребности.
Потребностите на хората в съвременния свят са много и разнообразни.
Икономическите потребности са свързани с всичко това, от което се нуждае както отделният човек, така и обществото като цяло и са свързани с оцеляването и развитието им.
Икономическите си потребности хората задоволяват, като консумират произведените стоки и услуги
срещу определена цена. Те се осигуряват от производителите, които използват за производството им
разнообразни ресурси (природни, човешки, капиталови, предприемачески).
За целите на бъдещата ни работа можем да приемем следните по-опростени определения:
Стоките са неща или предмети, които можем да купим, придобием, продадем и използваме. Отличават се с това, че са материални предмети, които са физически осезаеми - могат да се докоснат, да се
видят. Например: дрехи, играчки плодове, мебели и т. н.
Услугите са нематериални блага или дейности, които също можем да купим, придобием, продадем
или използваме. Хората и обществото извършват услуги едни за други. Те се използват в момента на
тяхното производство и задоволяват потребностите им от: обучение, здравни грижи, забавления, почивка, химическо чистене, банково и административно обслужване и т.н.
Ресурсите (факторите за производство или вложенията) осигуряват средствата за задоволяването на потребностите. Те се използват за производство на стоки и услуги. Съществуващото голямо разнообразие от ресурси,
налага обединяването им в четири основни категории: природни, човешки, капиталови и предприемачески.
Ограничеността на ресурсите и благата предполага избор. Тъй като не можем да имаме всичко, което искаме, трябва да избираме от няколко възможности (алтернативи).
Как можем да се научим да вземаме добри решения?
Процесът на взимане на решение изисква изработване на стратегия, която включва следните пет стъпки:
1. Определяне на проблема
2. Изброяване на възможностите (алтернативите)
3. Уточняване на критериите
4. Оценяване на възможностите
5. Взимане на решение
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За успешното прилагане на петстъпковия модел за взимане на решения, предлагаме следният пример:

ПОДАРЪК ЗА КАЛИН
Калин и Пламен от 5а клас са приятели. Интересуват се от автомобилни състезания и много обичат да
колекционират модели на състезателни коли.
Днес Калин покани Пламен на рождения си ден. Пламен реши да избере за подарък на своя приятел,
модел на състезателна кола. Беше си спестил малко пари и сега можеше да ги използва, за да купи подарък, с който да зарадва своя приятел. Той отвори касичката, преброи парите и видя, че разполага с 8
лева. Веднага се отправи към магазина за играчки и се спря пред щанда със състезателни колички. Те
бяха толкова много!
Пламен разгледа количките, поговори с продавачката, след което се поинтересува и от цените. Погледна етикетите и установи, че цената на моделите на „Рино“, „Фейъри“ и „Меркурий“ е по 8 лева - толкова,
с колкото разполагаше и той, а останалите бяха по-скъпи. Как искаше да купи и трите колички!
Но…с тези пари, Пламен можеше да купи само една количка. Коя да избере?
МРЕЖА ЗА РЕШЕНИЯ
КРИТЕРИИ
Възможности

Последно
решение

Външен вид

Здравина

Бързина

Любима
марка

„Рино“

–

+

–

–

2 (–)

„Фейъри“

+

–

+

+

2 (+)

„Меркурий“

+

+

–

–

0

При прилагането на петстъпковия модел за вземане на решения се използва мрежа за решения,
която се попълва, като се даде отговор на следните въпроси:
1. Какъв е проблемът на Пламен? (определяне на проблема)
2. Какви са възможностите за избор? (посочване на възможностите)
3. Кои са критериите, по които ще оценяват качествата на количките? (определяне на критериите)
4. Как ще оценим възможностите? (оценяване на възможностите: поставя се “+” на този критерий,
който отговаря, и “ – “ на критерия, който не отговаря на съответната възможност)
5. Кой е най-добрият избор? (посочване на последно решение: събират се плюсовете и минусите за
всяка възможност, и се посочва броят им със съответната цифра (0, 1, 2, 3 …). Тя се записва в последната колона “Последно решение”.
Най-добрият избор на количка за подарък на Калин е моделът, получил най-много броя „+“.
Изборът, получен в графата „Последно решение“, се обосновава от участниците.
Както виждаме, мрежата за решения е важно средство, което помага да се направи най-добрият
избор и може да се използва винаги, когато възникне необходимост.
Както всеки човек, така и обществото като цяло е необходимо да избере:
„Как най-добре да задоволи потребностите си , разполагайки с ограничени ресурси?“.
Решаването на този проблем се намира в отговорите на Трите основни въпроса на икономиката: какво, как и за кого да се произвежда.
Отговорът на тези въпроси зависи от приоритетите на икономическата политика на държавата. Всяко
общество развива своята икономическа система така, че тя да дава отговор на основните въпроси за
производството, разпределението и консумирането на произведените блага. Тези отговори и решения са
центрирани върху икономическите му цели. Това характеризира икономическата система, при която то
съществува.
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1. Какви стоки и услуги да се произведат с наличните ресурси?
Всяка икономическа система сама решава какви стоки и услуги ще произвежда. Икономическите проблеми на обществото се свеждат до това, да се проучи състоянието на ресурсите (факторите на производството), с които то разполага, тъй като те са в състояние на ограниченост, в условията на която
съществува стремежа към максимално задоволяване на потребностите ни.
Отговорът на въпроса “Какво да произвеждаме?” е иманентно свързан с количественото измерване
на производството на стоки и услуги, а именно “Колко трябва да произведем от избраната стока или
услуга?”, отчитайки съществуващата ограниченост. В този случай бизнесът (производителят) прилага
концепцията за компромиса, при която се прави избор, при който се предпочита производството на една
стока или услуга пред друга, или производство на по-голямо количество от дадена стока или услуга пред
друга. Обществото също прави компромисен избор, когато избира между своите потребности от по-голямо количество електроенергия и желанието си да запази околната среда.
2. Как да бъдат произведени необходимите стоки и услуги?
Обществото като цяло и в частност производителите, решават как да организират и контролират ограничените ресурси, с цел максимално задоволяване на потребностите си, както и при какви комбинации
между тях ще бъде реализирано производството. Различията в тези комбинации са един от елементите
на конкуренцията между производителите. Ето защо ресурсите (природни, човешки, капиталови и предприемачески), с които разполагаме трябва да се разпределят по начин, при който ще бъдат прилагани
адекватни технологии, така че да се постигне възможно най-висока ефективност на производството.
Например: един хладилник може да се произведе в модерен завод на роботизирана поточна линия, но
производството на известните в цял свят български чипровски килими изисква използването на специфичен ръчен труд.
3. За кого ще бъдат произведени стоките и услугите?
За да отговори на този въпрос, икономическата наука трябва да посочи какви принципи за разпределение ще се приложат на произведените блага. Изключително сложен по своята същност, отговорът на
този въпрос е може би една от най-чувствителните теми на всяка икономическа система, тъй като съдържа в себе си социални, политически и морални измерения.
Всяко общество прави избор за това как да разпределя създадените блага, между следните принципи:
а) на всички по равно;
б) в зависимост от конкретния принос в производството;
в) според потребностите или
г) комбинация между тях.
Разпределението на благата “по равно” изключва както съществуването на стимули за усъвършенстване на производството така и мотивация за пълноценен труд на работниците.
Разпределението само “в зависимост от конкретния принос в производството”, пък поставя в критична ситуация инвалидите, възрастните хора, временно нетрудоспособните, което е в разрез с елементарните изисквания за социална справедливост.
Утопична е идеята за разпределение “според потребностите”, доказателство за което е отново икономическият проблем: оскъдността на ресурсите и законът за непрекъснатото повишаване на потребностите ни.
На практика нито един от тези подходи не се прилагат в чист вид. Всяко общество, в зависимост от
конкретните обстоятелства прави опити за справедливо разпределение на произведените блага, в съчетание с принципа за икономическа ефективност.
Основният вид икономическа дейност на хората е производството. Благосъстоянието както на отделния човек, така и на обществото зависи от благата, които се произвеждат.
Производството се организира от хората, фирмите и обществото с цел създаване на блага (стоки и
услуги) и представлява процес на комбиниране на производствените фактори (природни, капиталови и
човешки ресурси) и преобразуването им в даден производствен резултат. Ефективно е производството,
при което стоките и услугите се произвеждат с най-малки разходи на суровини, енергия, труд и други
ресурси.
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Основните производствени отрасли са:
• добив и преработка на суровини за производство на стоки (селско стопанство; добив на метали,
нефт, въглища, дървесина; риболов и др.);
• обработваща промишленост, която преработва суровините в готова продукция или полуфабрикати
(машиностроене, металургия, химическа и обувна промишленост и др.)
• обслужваща сфера, която извършва разнобразни услуги на предприятията от добивния и обработващия отрасъл, както и на отделните потребители (банки, застраховаятелни компании, комуникации,
транспортни фирми, медицински и учебни заведения, туристически фирми и т. н.).
Специализация съществува, когато икономическата единица (домакинствата и фирмите) произвежда
по-малък набор от стоки и услуги, отколкото потребява. Тя може да се реализира от отделни индивиди,
фирми, градове, региони или държави. Например: в дадена държава отделните ѝ региони се специализират в производството на онези стоки и услуги, които съответстват в най-голяма степен на спецификата
на производствените ресурси, с които разполагат. Така те ще могат да продадат по-голямата част от
своята продукция на жителите от други региони, а ще закупят от тях всички стоки и услуги, които са
им необходими. По този начин специализацията се оказва основа на размяната и търговията между
хората, бизнеса, градовете, регионите и държавите.
Още в зората на човечеството, хората са установили, че размяната на стоки и услуги е полезна, тъй
като в голяма степен чрез нея те задоволяват потребностите си, а също така и печелят от това.
Най-простата форма на размяна на стоки, услуги и ресурси е бартерът, наречен още пряка размяна.
Той се основава на размяна на една стока, услуга или ресурс, срещу друга. Условието да се осъществи
бартер е взаимното съвпадение на желанията на участниците в него. При бартерната размяна хората и
фирмите търгуват директно помежду си – шивачът заменя дрехи срещу храна, обущарят поправя обувките на дърводелеца, който му произвежда мебели, животновъдът разменя мляко и месо срещу жито и
зеленчуци от земеделеца и т. н.
В процеса на развитие на производствените възможности, този начин на размяна започва да губи своето значение по следните причини:
• Липса на съвпадение на потребностите между хората които търгуват - дърводелецът може да
иска да получи нови обувки от обущаря, но последният може да няма нужда от нови мебели.
• Делимостта на стоките, услугите и ресурсите също се оказва пречка при този вид размяна –
шивачът може да смята, че палтото, което е ушил е по-скъпо от месото, което ще получи от месаря и все
пак той не може да му предложи палто без ръкави.
Или пък, как може да се раздели един компютър така, че да се плаща електрическата енергия, Интернет, наема и да се купи храна?
Ясно е, че тези две изисквания – за съвпадение на потребностите и делимост на стоките, услугите и
ресурсите, се оказват сериозна пречка за осъществяване на размяна, чрез която хората, фирмите и държавите задоволяват разнообразните си и непрекъснато растящи потребности.
В своето историческо развитие хората, фирмите и държавите, стават все по-специализирани в производството на стоки и услуги, търговията се развива бурно. Поради тези и горепосочените причини, бартерната размяна започва да губи своето значение. Хората намират ново средство, което става посредник
при размяната на стоки, услуги и ресурси, което е наречено пари.
Цената представлява количеството пари, което могат да се получат при продажбата или е нужно да
се заплатят при покупката на дадена стока или услуга.
Как се образува цената?
Основните правила за образуването на цената са:
• Цената трябва да покрива всички разходи за производството на стоката или извършването на услугата.
• Цената трябва непременно да носи печалба, дори и тя да е минимална.
• В пазарната икономика цените се образуват на основата на съгласието между купувачите и продавачите.
Счита се, че един от признаците за доброто състояние на икономиката на дадена държава е икономическото благосъстояние на домакинствата ѝ.
82

Икономиката на бита, преди всичко се състои в добре обмисленото изразходване на семейните доходи, за купуване на голямото разнообразие от стоки, услуги и ресурси, необходими за пълноценен живот на
всеки.
Доходите са постъпления, които хората и/или семействата получават във вид на пари или други разплащателни средства за определен период от време.
Те могат да се получат под формата на:
• Заплата (надница) – цената, която се заплаща за предоставената работна сила (труд).
• Хонорари и премии – допълнително заплащане за трудова дейност.
• Пенсии и стипендии.
• Наеми – доход от дадени под наем жилищни помещения, от дадени под аренда селскостопански или
промишлени постройки, оборудване и т.н.
• Рента – цената, която се заплаща за използването на предоставени природни ресурси (земя, гори,
и т.н.).
• Лихва от банкови депозити.
• Доходи от ценни книжа – акции, облигации и др.
• Печалба от предприемаческа дейност.
Животът на семейството се състои от множество ежедневни домакински дейности и грижи, но нищо
друго не влияе на неговото благополучие така, както добре водената семейна каса. Разпределението на
паричните постъпления в семейството е сложна и отговорна дейност. От умението да се планират, изразходват и отчитат средствата, зависи в каква степен ще се задоволят желанията и потребностите на членовете му. Много семейства често попадат в трудни финансови ситуации, поради това, че не планират
своите приходи и разходи, не разпределят правилно постъпленията в семейната каса. Ето защо прякото
участие в този процес на всеки негов член е наложително - с това ще се осигури съпричастността и отговорността при изразходването на семейните приходи.
Семейният бюджет е вид документ, в който се отчитат доходите и се планират разходите на семейството. Може да се добави още, че в него са отразени паричните запаси, с които то разполага и които ще
бъдат отделени за задоволяване на потребностите на неговите членове.
Основните видове разходи в семейния бюджет са:
• Текущи (задължителни) разходи – за храна, наем, електрическата енергия, вода, комуникационни
услуги, транспорт, домакински стоки, лекарства и други жизнено необходими стоки и услуги за ежедневна употреба.
• Разходи за основни покупки (по-скъпоструващи стоки за продължителна употреба): мебели, битова техника, дрехи, обувки, книги, учебници, лека кола, ново жилище и други стоки, услуги и ресурси,
които могат обикновено да се придобият чрез спестяване.
• Еднократни разходи – разходи за ремонт на жилището, семейни тържества, различни видове абонаменти, годишен отпуск, посрещане на гости и др
Разходите могат да бъдат още:
а) лични – разходи на всеки член от семейството.
б) общи – покупки на стоки и услуги за общо ползване.
Точното и подробно водене на семейния бюджет, редовният анализ на приходите и разходите помагат
за рационалното харчене на парите, което създава условия за спестявания и увеличаване на семейното
благосъстояние.
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Подтема: РЕСУРСИ

Урок 36
ВИДОВЕ РЕСУРСИ

36.

РЕСУРСИ

Как стига хлябът до нашата трапеза? Разгледайте илюстрациите и посочете ресурсите, показани на тях. На коя илюстрация присъстват предприемаческите ресурси?

ВИДОВЕ РЕСУРСИ

Знаете ли какво е необходимо, за да се изработят моливите,
с които чертаете? Дървесина и графит, смесен с глина, машини, с които се обработват, и, разбира се, хора. Всичко, което
се използва за производство на стоки и услуги, наричаме ресурси. Какви са те?

Цел: Да се разбере значението
на ресурсите за производството на
стоки и услуги.

Природните ресурси съществуват естествено в света около нас:
земя, вода, полезни изкопаеми, минерали и др. Например дървесината, която се използва в производството на моливи, както и графитът, смесван с глина и вода, са природни ресурси. Наричат се още
суровини, от които се произвеждат различни материали и продукти.
Някои природни ресурси се възстановяват сравнително бързо, докато за други е необходим изключително дълъг период
от време. В зависимост от това ги наричаме възобновяеми,
частично възобновяеми и невъзобновяеми. Какви са ресурсите на илюстрацията? Посочете към коя от тези групи спада
всеки един от тях (вода, гори – дървесина, въглища, нефт).
Можете ли да дадете други примери?

Задачи:
1. Усвояване на знания за видовете ресурси и тяхната ограниченост, като основен икономически
проблем.
2. Овладяване на умения за
описване и класифициране на видовете ресурси, за производството
на стоки и услуги.
3. Запознаване с трите въпроса на икономиката: какво, как и за кого се произвеждат стоките
и извършват услугите в условия на ограниченост
на ресурсите.
4. Насърчаване на критично мислене и инициативност при избор на ресурси за производство
на стоки и услуги.

Капиталовите ресурси са създадените от хората инструменти,
сгради, машини, които те използват за производството на стоки и
за извършване на услуги. Всички машини, с които се обработва
дървесината за моливите или се смесва графитът с глина и вода,
са капиталови ресурси.
Човешките ресурси са здравето, образованието и професионалните умения на хората, които участват с труда си при производството на стоки и услуги. Усилията, положени от човека за собственото му развитие чрез образование и трудова дейност, определят
качеството на човешките ресурси.
Предприемачеството е особен вид човешки ресурс. То се
свързва със способността на хората да съчетават всички останали
ресурси и да организират производството и продажбата на нови
стоки и услуги, като поемат риск. Изобретяването на молива и намиране на нови начини за неговото производство са примери за
предприемаческото мислене.
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Методи: наблюдение, беседа, дискусия, разказ, работа в малки групи.
Основни понятия: ограниченост; потребности; избор; природни ресурси; човешки ресурси;
капиталови ресурси; предприемачески ресурси.
Междупредметни връзки: Човекът и природата; География и икономика.
Учебно-методически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, електронен учебник.
Дейности:
В началото на урока се съобщава, че предстои
работа по шест последователни теми, които ще
ги въведат в Страната на икономиката и предприемачеството, като се поставят основните цели на
уроци № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Задача 1 се използва, за базис, върху който ще
се овладява новото образователно съдържание
както и знанията и жизненият опит на учениците.
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От ресурсите се произвеждат стоките и услугите, които задоволяват нашите потребности от храна, сън, облекло, дом, развлечения, образование, медицинско обслужване, интересна работа и др.
Но ресурсите са в ограничено количество за разлика от неограничените желания на хората. Може да искате да опитате всички закуски в пекарната, но ако имате само 1 лв., трябва да изберете една.
По същия начин и на фермера се налага да решава какви култури да
отглежда. Така ограничеността на ресурсите кара хората, фирмите
и държавите постоянно да правят избор как да ги използват и какви
стоки и услуги да се произвеждат от тях. Ето защо ограничеността е
основният проблем, който се изучава от науката икономика.
За да направят избора си, държавата, фирмата и семейството си
задават и търсят отговор на три въпроса: какво, как и за кого.
Първият въпрос е КАКВО да произведат, да продадат, да купят, в
какво количество, с какво качество и т.н. Ако имате 1 лв. за закуска,
трябва да решите дали да си купите сандвич или кроасан. Не може
да си купите и двете закуски, защото ресурсите ви са ограничени.
Вторият важен въпрос е КАК да произведат стоките и да извършат услугите евтино, качествено и бързо, или да извършат изгодна
покупка. Ако в съседната пекарна цената на закуските е по-ниска,
а са също толкова вкусни, коя от двете ще предпочетете?
И накрая трябва да се отговори на въпроса ЗА КОГО да се произведат стоките или да се извършат услугите. Закуските са произведени, за да задоволят потребността от храна на хората. Но за
да си купите една от тях, трябва да имате 1 лв. и да желаете да го
похарчите точно за тази закуска.

Какви са потребностите и
какви ресурси използва
ме, за да ги удовлетворим
Какви видове ресурси се
използват за производ
ството на стоки и услуги
Какво е ограниченост на
ресурси и как тя ни кара
да правим избор

На предстоящия благотворителен базар вашият клас има задача да организира щанд. Целта е да наберете възможно повече парични средства. Обсъдете и вземете решение какви
изделия и как ще ги изработите, както и на кого ще ги продадете. Работете по групи и представете мотивирано решение
на поставените въпроси.
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Дискутирайте с учениците върху въпросите
поставени в задачата,
Нека учениците посочат примери за ресурсите,
които се използват при производството на други
стоки и услуги.
Работата по Задача 2 е свързана с класифицирането на ресурсите и диференцирането им по
групи на възобновяеми ,частично възобновяеми
и невъзобновяеми, както и посочването на други
примери.
Дискутирайте проблема за ролята на предприемачите при използването, опазването и възобновяването на ресурсите.
Обобщете: „ресурси“ е френска дума, и означава „средство“. С нея се назовават ценностите, природните богатствата и средствата, които хората
използват в своята продуктивна дейност. Всички
видове ресурси са необходими на хората, за производството на блага, с които те задоволяват потребностите си.
Поставете Задача 3, като я използвате и като
обобщение за пътя на ресурсите от добиванто им
до производството на стоките и услугите.
Дискутирайте проблема за връзката между
ограничеността на ресурсите и неограничените
желания на хората. Нека учениците посочат ежедневни житейски ситуации свързани с този проблем и как взимат решенията си.
Свържете дискусията с изясняването на Трите
основни въпроса на икономиката: какво, как и за

кого хората произвеждат благата.
Поставете задача 4 и след реализирането ѝ обобщете, че ограничеността на ресурсите кара хората, фирмите и държавите постоянно да правят
избор как да ги използват за производството на
стоки и услуги. Затова ограничеността е основният проблем, който се изучава от науката икономика.
Въпроси за обобщение:
1. Можем ли да притежаваме всичко, което
желаем?
2. Кой е основният проблем на науката икономика?
3. От какво се произвеждат стоките и услугите?
4. Кои са трите основни въпроса на икономика и защо са важни за хората?

Критерии за оценяване:
1. Описва видовете ресурси.
2. Обяснява ограничеността на ресурсите
като основен проблем на икономиката.
3. Описва житейски ситуации на ограниченост на ресурсите и необходимостта от извършване на избор за това какво, как и за кого се произвеждат стоките и услугите.
4. Демонстрира способност за ориентиране в
икономически ситуации.
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Подтема: ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

Урок 38
ПРОИЗОВДИТЕЛИ
И ПОТРЕБИТЕЛИ.
ТЪРГОВИЯ И ЦЕНИ

38.

ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ.
ТЪРГОВИЯ И ЦЕНИ
Икономиката е наука, която изучава как хората, фирмите и държавите вземат решения за използване на ограничените ресурси
при производството на стоки и услуги за задоволяване на потребностите си.
В стопанския живот на всяка държава основните дейности са:
производство, търговия и услуги.
Производството се организира от хората, фирмите и държавата
с цел създаване на блага и представлява процес на комбиниране
на природни, капиталови, човешки и предприемачески ресурси.
Чрез производството се добиват и преработват природните ресурси – метали, нефт, въглища, дървесина, кожи и др. Развива се
селското стопанство, произвеждат се машини, битова техника, облекла, обувки, мебели, хранителни продукти.
Хората, които произвеждат стоки или извършват услуги, са производителите, а хората, които използват стоките и услугите са потребители.
Производителите се специализират в производството на онези стоки и услуги, за които има ресурси в съответния регион. Така
могат да разменят или продадат по-голямата част от своята продукция на жителите от други региони и ще получат или закупят
от тях всички стоки и услуги, които не произвеждат, а са им необходими.

Цел: Да се разбере значението
на производството, търговията и
услугите като основни икономически дейности.

В обществото, в което живеем, съществуват ли хора, които
са само „производители“, и хора, които са само „потребители“? Ако отговорите с „да“ или „не“, посочете примери и
обосновете отговорите си.

ресурс срещу друга. С течение на времето хората намират средство, което става посредник при размяната на стоки, услуги и
ресурси – парите.
Стоките са материални предмети и изделия, които можем да купим, придобием, продадем и използваме.
Услугите са дейности, които хората извършват едни за други,
като удовлетворяват определени потребности срещу заплащане.
Резултатът от услугата е оказване на помощ и принасяне на полза.
Услугите се делят на:
материални: битови, комунални, обществено хранене, транспорт
нематериални: образование, здравеопазване, социални грижи, административни услуги, култура и изкуство, интернет услуги

Съставете таблица, в която ще посочите професиите на производителите от различните отрасли на производството, както и професиите на производителите на услуги в материалната и нематериалната сфера.
Всяка стока или услуга, която се предлага на пазара, има цена.
Тя представлява количеството пари, които купувачът заплаща, а
продавачът получава при покупката на дадена стока или услуга.
Цената трябва да включва всички разходи за производството на
стоката или за извършването на услугата. В нея задължително се
включва и печалбата на производителя и търговеца.

Търговията се осъществява чрез размяна на стоки и услуги.
Най-простата форма на размяна е бартерът, наречен още пряка
размяна. Той се основава на размяна на една стока, услуга или

Задачи:
1. Усвояване на знания за производството, търговията и услугите като основни икономически
дейности, извършвани от хората и
фирмите.
2. Запознаване със специализацията в производството като фактор за повишаване на обема и
ефективността му.
3. Разграничаване на понятията „производител“ и „потребител“.
4. Овладяване на умения за описване и класифициране на стоките и услугите.
5. Запознаване с понятието “цена“ и какво се
включва в нея.
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Методи: беседа, дискусия, разказ, упражнение, работа в малки групи.
Основни понятия: икономика, производство,
търговия, услуги, производител, потребител,
специализация, бартер, цена.
Междупредметни връзки: География и икономика; История и цивилизация;
Учебно-методически ресурси: фотоси, презентация, видеофилм, електронен учебник.
Дейности:
Актуализирайте от урока „Видове ресурси“
кой е основният проблем изучаван от науката
икономика и как се решава от хората и фирмите.
Обсъдете с учениците какви решения са взели
при организирането на благотворителния базар
и какви отговори са дали на трите въпроса на
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Какво е икономика
Какво е производство
и търговия
Кой е производител и
кой е потребител
Как се класифицират
стоките и услугите
Какво включва цената
на стоките и услугите

Защо цените на оригиналните стоки от утвърдени марки са
значително по-високи от цените на същите стоки, но произведени като техни „реплики“ ? Дайте примери за такива стоки от
вашите наблюдения на пазара.
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икономиката: какво, как и за кого са произвели
изделията.
Поставете задача на учениците да съставят
таблица, в която да посочат производители на
стоки, както и производители на услуги, в материалната и нематериална сфера, в техния регион.
Обобщете данните от таблиците на общ постер.
Обобщете, че производството се организира от
хората, фирмите и държавата с цел създаване на
блага и представлява процес на комбиниране на
природни, капиталови, човешки и предприемачески ресурси
Нека учениците да дадат примери за производители на стоки и услуги от други региони на
страната, и обяснете понятието „специализация“, както и произтичащите от него възможности за появата на търговията и услугите , като другите две основни дейности в стопанския живот на
обществото.
Дискутирайте въпросите поставени в Задача 1.
Нека учениците обяснят понятието потребители,
като посочат примери и обосноват отговорите на
въпросите.
Въведете понятията „стока“ и „услуга“, чрез
ситуации свързани със задоволяването на ежедневните потребности на учениците. Нека учениците посочат признаци за класификация на видовете стоки и услуги.
Любопитно: Знаете ли, че в интернет прос-

транството съществуват и т.нар. „Облачни услуги“?
Поставете въпроси за изясняване на понятията
„размяна“ „търговия“ и „бартер“ и защо се налага хората да търгуват помежду си.
Обсъдете ситуации свързани с предимствата и
недостатъците на бартерът и необходимостта от
появата на парите, като посредник при размяната
на стоки и услуги.
Дискутирайте „Съвета на икономиста: Търговия без цени не може да съществува. Цените
помагат да се сравняват и различават евтините от скъпите стоки.“
Въведете понятието „цена“ на стока и услуга и
какво се включва в нея.
Поставете на обсъждане въпросите от Задача
3, и свържете отговорите с друг „Съвет на икономиста: Не се плашете от високите цени! Щом
стоката с такава цена се купува, то тя е определена правилно, просто някои хора трябва да работят така, че да получат повече пари, за да си я
закупят.“

Въпроси за обобщение:
1. Кои са основните дейности в стопанския
живот на държавата?
2. Каква е основната цел на производството?
3. Защо се е появила търговията?
4. Каква е ролята на парите при размяната на
стоки и услуги?
5. Защо в цената на стоките и услугите се
включва и печалбата на производителя?
Критерии за оценяване:
1. Различава основните дейности в стопанския живот на държавата.
2. Разграничава „потребител“ от „производител“.
3. Описва и различава видовете стоки и услуги.
4. Обяснява ролята на парите при размяната
на стоки и услуги.
5. Използва точна терминология.

87

Подтема: БЮДЖЕТ

Урок 40
ДОХОДИ И РАЗХОДИ В
СЕМЕЙСТВОТО

40.

БЮДЖЕТ
ДОХОДИ И РАЗХОДИ
В СЕМЕЙСТВОТО
Съдържанието на понятието „семейство“, с което сме привикнали във всекидневието, се отличава от приетото в науката икономика. Тя определя семейството като хора, които живеят заедно, имат
и управляват общо домакинство.
Във всяко семейство се решават важни икономически задачи:
• определяне на потребностите на членовете на семейството и
последователността на изпълнението им
• придобиване, съхранение и увеличаване на семейното имущество
• професионално развитие, получаване на образование, професия и възпитание на членовете на семейството
• грижа за членовете на семейството, които не работят (деца,
пенсионери и болни)
• организиране и реализиране на частен семеен бизнес
Семейството участва активно в икономическия живот и в производството, в разпределението, размяната и потреблението на
благата.
Животът на семейството се състои и от множество всекидневни
домакински дейности и грижи, но нищо друго не влияе на неговото
благополучие така, както добре водената семейна каса.

Цел: Да се разбере ролята на
домакинството в производството,
разпределението, размяната и потреблението на благата.

Доходите са постъпления, които хората и/или семействата получават във вид на пари за определен период от време.
Те могат да се получат под формата на:
• Заплата – цената, която се заплаща за положен труд.
• Хонорар и премия – заплащане за допълнително положен
труд.
• Пенсия – точно определено парично възнаграждение, което се
изплаща всеки месец на хората, навършили определена възраст и
придобили трудов стаж.
• Стипендия – парична помощ, която се дава на ученици и студенти за постигнати високи резултати в обучението или по други
причини.
• Наеми – доход от дадени под наем жилищни помещения, селскостопански или промишлени сгради, оборудване и т.н.
• Рента – доход от дадени под наем природни ресурси (земеделска земя, гори и др.)
• Печалба от предприемаческа дейност.

Задачи:
1. Усвояване на знания за видовете доходи, получавани от членовете на семейството.
2. Овладяване на умения за разграничаване на видовете разходи в
семейството.
3. Запознаване със семейния бюджет, като
фактор за управление на парите, с които разполага домакинството и тяхното разпределение за
задоволяване на потребностите на членовете му.
4. Проява на инициативност и предприемчивост при избор на варианти за осъществяване на
личен принос, за увеличаване на приходите в семейния бюджет.

Кой какъв вид доход носи във вашето семейство?
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Методи: беседа, дискусия, разказ, упражнение, работа в малки групи.
Основни понятия: домакинство, доход, разход, собственост,семеен бюджет.
Междупредметни връзки: Човекът и обществото.
Учебно-методически ресурси: фотоси, презентация, електронен учебник.
Дейности:
Насочете вниманието на учениците към това,
че животът на семейството се състои от множество ежедневни домакински дейности и грижи
за задоволяване на непрекъснато растящите потребности на членовете му от храна, облекло, забавления, празници и т.н.
Дискутирайте с учениците по следните въпроси:
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Разделете листа в тетрадките си на две половини, като от
едната страна изброите членовете на семейството (мама,
татко, сестра, баба, дядо, аз и др.), а от другата, срещу тях,
посочите вида на дохода, който носи всеки.

Основните разходи в семейството са:
• текущи – за храна, наем, електроенергия, вода, комуникационни услуги, транспорт, домакински стоки, лекарства и други жизненонеобходими стоки и услуги за всекидневна употреба
• разходи за основни покупки: мебели, битова техника, дрехи,
обувки, книги, учебници, лека кола, ново жилище и др.
• еднократни разходи – разходи за ремонт на жилището, семейни тържества, ваканция, годишен отпуск, посрещане на гости
и др.
Разходите могат да бъдат още:
• лични – разходи на всеки член от семейството
• общи – за покупки на стоки и услуги за общо ползване

Подредете по важност следните разходи на едно семейство
за месец. Кои трябва да се платят веднага? Кои могат да
бъдат отложени например за следващия месец? Защо?
Месечна вноска по заем за жилище
Електричество
Абонамент за мобилен телефон
Екскурзия за цялото семейство
Билети за кино
Семейна вечеря в ресторант
Всяко семейство разполага с определена сума пари, за които
трябва да определят за какво, колко и как да ги похарчат. Семейният бюджет е план за доходите и разходите на семейството за
определен период от време.

Какво е доход и какви
доходи може да има
семейството
Какво е разход и какви
видове разходи има
семейството
Какво е важно за
доброто управление на
парите

Бюджетът помага да управляваме парите си.
При изготвянето му е важно да се знае:
колко пари получава семейството
от какво и колко често получава парите си
какви разходи ще се извършат и колко от тях са задължителни
как може семейството да увеличи доходите си
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– Какви вещи има във вашия дом?
– От кого и как са придобити?
– С какво са закупени?
Дайте определението за доход,и видовете доходи, които членовете на семейството получават
за определен период от време.
Поставете Задача 1- нека всеки ученик я изпълни, след което обсъдите:
– Кои от доходите са от трудова дейност?
– От какъв вид труд са получени?
Обобщете, че доходите се получават в резултат
на това, че семейството като цяло, както и отделните му членове притежават нещо много ценно,
принадлежащо законно единствено и само на тях,
наречено собственост.
Обсъдете за какво се изразходват парите в домакинството.
Дайте определението за разходи. Нека учениците посочат видовете разходи в семейството.
Класифицирайте разходите по начина, представен в учебника.
Поставете Задача 2, като разделите учениците
на „семейства“, които да обсъдят и представят
своите решения и отговори на въпросите, поставени в нея.
Обобщете: Разпределението на доходите в семейството е сложна и отговорна дейност. От умението да се планират, изразходват и отчитат, за-

виси в каква степен ще се задоволят желанията и
потребностите на членовете му. Прякото участие
в този процес на всеки е наложително, защото
осигурява съпричастността и отговорността при
изразходването им.
Въведете определението за семеен бюджет.
Нека учениците посочат защо е важно за семейството да управлява парите си.
Обобщете: Съществуват примери за много семейства с невисоки доходи, които благодарение
на разумното водене на семейния бюджет могат
да живеят добре, без да влизат в дългове, да се
хранят, обличат, почиват и развличат не по-зле
от семейства с по-големи възможности.

Въпроси за обобщение:
1. Кои са важните икономически задачи решавани в семейството?
2. Защо е необходимо да се познават доходите и разходите в семейството?
3. Защо е необходимо да се планират доходите и разходите и да се съставя бюджет?
Критерии за оценяване:
1. Описва видовете доходи в семейството.
2. Различава видовете разходи в семейството.
3. Обяснява необходимостта от планиране на
доходите и разходите в семейството.
4. Използва точна терминология.
5. Демонстрира способност за ориентиране в
нова икономическа среда.
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Тема 7: ПРИРОДАТА В ДОМА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ
Какво трябва да знаем за растенията?
Декоративни растения са всички тревисти, храстовидни и дървовидни растения, които отглеждаме в
дома или на открити площи за да създадем красота и свежест около нас. Билките са лековити растения,
съдържащи ценни вещества за човешкия организъм. Те помагат за лечението на различни заболявания и
нарушения в организма. Някои от билките се използват като подправки в кулинарството. Условия за отглеждане на декоративни растения и билки – светлина, топлина и влага. Растенията, които обичат
повече светлина се наричат светлолюбиви (здравец) а тези, които не обичат светлина се наричат сенчестолюбиви (папрат). Според количеството вода, необходимо за растежа и развитието им, се разделят на
сухолюбиви (кактуси) и влаголюбиви (здравец), а според топлината се разделят на топлолюбиви (алое)
и студоустойчиви (иглика). Начини за отглеждането на декоративни растения и билки – в двора
градината, в дома в саксии или на терасата. Пресаждане на растенията представлява преместване на
растението в по-голяма саксия, поради нарастване на кореновата му система. Размножаването на растенията се извършва чрез: семена, луковици, листни резници, стъблени резници и коренови резници.
Начини за борба с болестите и неприятелите на растенията
Слабите растения, отглеждани в бедна почва биват нападани от паразитни гъби и се наблюдава заболяването ръжда. Когато растенията страдат от недостиг на светлина, въздух и топлина растениата
боледуват от сива плесен. Тогава трябва да се понижи въздушната влага и да се проветрява и затопля
помещението, в което са растенията. Появата на бели петна по младите растителни части и цветове е наличие на брашнестата мана. Засегнатите места трябва да бъдат отстранени. Върху младите листа често се появяват листни въшки. Те изсмукват сок от листата и предизвикват тяхното загиване. Най-често
се отстраняват с малка четчица за рисуване, след което растенията се измиват. Честото оросяването на
растенията е добро предпазно средство. Пестицидите са препарати за растителна защита.
Правила за сушене и съхраняване на билки:
• Всяка билка се събира по различно време заради съдържанието на лечебните вещества. Този период
на събиране се определя в зависимост от района на събиране, надморската височина и ежегодните климатични особености. Събирането трябва да се извършва в сухо, по възможност слънчево време, след
вдигане на утринната роса.
• Сушенето се осъществява по два начина: на открито през пролетта и лятото;
• в специални помещения с изкуствено отопление, но не повече от 35 градуса.
Какво трябва да знаем за животните?
Домашен любимец – животно, което се отглежда у дома за развлечение или хоби. Условия за отглеждане на домашни любимци – специално място в помещение, където се поставя: постелка за котката; колибка за кучето; кафез за папагалите; специалена клетка за гризачите (морско свинче, хамстер или
заек); аквариум за рибите. Храната на домашните любимци е специфична за всеки вид. Най-подходящо
е набавянето на храна от специализираните магазини за домашни любимци, която отговаря на специфичните изисквания на животното.
Подържане на хигиенна среда:
• Кучетата изискват ежеднени разходки и движение на вън, както и ежедневен частичен и ежеседмичен общ тоалет.
• Домашните котките не се извеждат навън. Основно правило е редовната смяна на котешката тоалетна. Котките се къпят през 4–6 месеца.
• При рибите хигиената се състои в редовното филтриране и смяна на водатата, както и периодичната
измиване на аквариума.
• В клетката на гризачите се поставя 3–4 cm дебел пласт от непреработени дървени стърготини (талаш).
Допълнителни грижи за домашните любимци – редовни консултации с ветеринарен лекар, свързани с ваксиниране, обезпаразитяване и др.
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Подтема: ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ И БИЛКИ

Урок 43
ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ДЕКОРАТИВНИ
РАСТЕНИЯ И БИЛКИ

43.

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ
РАСТЕНИЯ И БИЛКИ
Растенията, които можем да отглеждаме в стаята, на балкона, в
градината, се наричат декоративни. Те създават хармония и уют
в дома ни, карат ни да се чувстваме по-близо до природата. Те овлажняват и пречистват въздуха, като отделят кислород.
Билките са растения с лечебни свойства. От тях се приготвят
отвари и лекарства. Използват се и като подправки в кулинарията,
които правят храната ни вкусна и полезна.
Най-силно въздействие върху здравето ни имат билките, които са типични за района, в който живеем. Народната медицина препоръчва да пием отвара от мента при стомашни болки,
а от мащерка – при кашлица. Кои билки най-често се ползват
във вашето семейство?

Подправки

Цел: Да се разбере значението
на грижите при отглеждане на декоративни растения и билки.

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ
РАСТЕНИЯ И БИЛКИ

Размножаването на растенията става чрез засяване на семена в
почвата или чрез засаждане на луковици или части от растението.
Подходящите за засяване семена се събират от прецъфтели растения и трябва да са добре узрели и оформени според вида на растението. Важно е да се съхраняват на сухо и проветриво място, за
да запазят своите посевни качества. За покълването им е необходимо да се осигурят влага, въздух и топлина.
Семената се засяват направо в саксия или в градината. Растения, които се размножават по този начин, са петунията, невенът,
калдъръмчето, теменугата, латинката, макът и др.
След поникването някои растения се изваждат и засаждат на поголямо разстояние едно от друго, за да растат по-бързо и да станат
по-силни и устойчиви. Това засаждане се нарича пикиране.
Някои декоративни растения се размножават чрез луковици. Луковични растения са кокичето, лалето, зюмбюлът, нарцисът и др.
Многогодишните растения се размножават чрез листни, коренови или стъблени резници. Бегонията и африканската теменужка се размножават чрез листни резници, карамфилът и папратите – чрез коренови резници, а фикусите и мушкатото – чрез
стъблени резници.

Отделяне на стъблен
резник

Засадете в саксия африканска теменужка (сентполия) чрез
листни резници.

Всички растения имат нужда от светлина, топлина и влага. Важно е, когато отглеждаме декоративни растения и билки, да знаем
при какви условия живеят. Така например мушкатото и мащерката
обичат повече светлина за разлика от цикламата. Кактусът почти
няма нужда от вода, но здравецът трябва да се полива често. Алоето се отглежда в топли помещения, докато игликата издържа на
студ.

Мушкато

Луковични растения

Разделяне на коренище

Какви са растенията във вашия дом и от какво се нуждаят?
Има различни начини за отглеждането на декоративни растения и билки в домашни условия – в градината, в саксии в стаята
или на терасата.
Стайните растения се пресаждат периодично в по-големи саксии, защото кореновата им система нараства и те се нуждаят от
повече почва.

Задачи:
1. Обогатяване на знанията за
начините на отглеждане на декоративни растения и билки.
2. Запознаване с начините на
размножаване на декоративните
растения.
3. Насърчаване на любознателност, интерес
към природата и инициативност.
Мащерка

Разгледайте снимката на фиг.1.
Какви инструменти и материали са необходими, за да пресадим едно растение?

Циклама
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Методи: наблюдение, обяснение, беседа, дискусия, демонстрация.
Основни понятия: декоративни растения,
билки, пикиране, засяване, засаждане, размножаване чрез луковици, листни, коренови и стъблени резници.
Междупредметни връзки:
Човекът и природата.
Учебно-методически ресурси: фотоси, презентация, електронен учебник.
Дейности: Попитайте учениците:
– Защо хората отглеждат растения у дома и в
градината?
– За какво се използват билките?
– Как се грижите за растенията, които отглеждате в дома си?
Обобщете отговорите и дайте определения за
декоративни растения и за билки.
Насочете вниманието и обяснете на учениците условията, които са необходими за растежа и
развитието на декоративните растения.

Размножаване
на африканска
теменужка
чрез листни
резници

Здравецът е едно от найчесто срещаните растения
в нашите домове. С кои народни традиции е свързан?
От какви грижи се нуждае?
А знаете ли какви са неговите полезни качества?

Какви растения мо
жем да отглеждаме
в дома си
Начините за размно
жаване на декора
тивни растения

Фиг. 1
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Попитайте учениците:
– Какви билки и за какво се използват във вашето семейство?
– Кои от билките могат да се използват при
приготвянето на ястия?
Обсъдете с учениците необходимостта от пресаждането на саксийните растения. Нека те посочат и какви инструменти, приспособления и
материали се използват за това.
Насочете вниманието към фотосите от учебника и разгледайте начините за размножаване
на стайните растения. Коментирайте разликите в
начините за засяване и засаждане и от какво произтичат.
Коментирайте:
– значението на пикирането при отглеждането
на разсад;
– начините за съхраняване на семена и луковици;
– грижите, които се полагат при различните
начини за размножаване на декоративните растения.
Разгледайте примера за размножаването на
африканската теменужка и проследете получаването на листен резник, вкореняването му и израстването на младо растение.
За решаване на последната задача от урока
разделете класа на групи и поставете като задачи
на всяка от тях въпросите зададени в нея.
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Въпроси за обобщение:
1. Каква е разликата между декоративни растения и билки?
2. С какво обогатихте знанията си за отглеждането на растенията?
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Критерии за оценяване:
1. Разграничава декоративните растения и
билките.
2. Познава условията и начините за отглеждане на декоративни растения.
3. Изброява начините за размножаване на
растения.

Подтема: ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Урок 46.
ГРИЖИ ЗА ЖИВОТНИТЕ,
КОИТО ОТГЛЕЖДАМЕ

46.

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ
ЛЮБИМЦИ
ГРИЖИ ЗА ЖИВОТНИТЕ,
КОИТО ОТГЛЕЖДАМЕ
Животните съпътстват човека в цялата му история. Той ги отглежда за храна, облекло, за придвижване, пренасяне на товари,
за лов. Някои имат „професии“ и са негови незаменими помощници. Кучетата са отлични следотърсачи, спасители, пазачи и водачи
на незрящи хора, а в Британския музей и Ермитажа „работят“ котки, които пазят книгите от мишки.
Какво кара толкова много хора да отглеждат в дома си животни, които не им носят такива ползи, а напротив – за тях
се отделят пари и време? Какво дават те на своите стопани?

Цел: Да разберат важността на
грижите полагани от хората за домашните им любимци.

Животните, които отглеждаме заради удовлетворението от общуването с тях или като хоби, са домашни любимци. Забавляваме се заедно в свободното си време, привързваме се към тях, приемаме ги като членове на семейството. Осъзнаваме отговорността
си към тях и полагаме всекидневни грижи, за да са здрави и да се
чувстват добре.
Като домашни любимци се отглеждат различни животни. За да
им осигурим необходимите условия за живот в нашия дом, трябва
да познаваме тяхното поведение, начин на хранене, размножаване. Например, ако отглеждаме птици, ни е необходим кафез, за
рибки – аквариум, за хамстер – клетка.
Какво е необходимо да осигурим вкъщи за домашния ни
любимец, ако той е: куче, котка, костенурка, риба, папагал,
хамстер, заек? Кой има нужда от кафез или аквариум, от
специално кътче за спане, от колибка? Групирайте домашните любимци със сходни нужди. А кои от тях обичат да играят и с какво?

Задачи:
1. Обогатяване на знанията за
начините на отглеждане на домашни любимци.
2. Разграничаване на грижите,
от които се нуждаят различните домашни любимци.
3. Изграждане на навици за хранене и поддържане на хигиенна среда при отглеждане на
домашни любимци.
4. Изграждане на чувство за отговорност при
избора и отглеждането на домашни любимци.

Най-важно за здравето на нашия домашен любимец е качеството и количеството на неговата храна. Трябва да проучим какво е
подходящо за вида, възрастта и здравословното му състояние и да
се консултираме с ветеринарен лекар.
Например кучетата и котките се хранят главно с месо, но не трябва да забравяме, че имат нужда и от храни с растителен произход.
За птиците са необходими семена, за гризачите – зърно, плодове
и зеленчуци, а за рибите – изсушени или живи насекоми и червеи.
Когато живеят при домашни условия, а не в природата, животните не могат сами да си набавят някои жизненоважни вещества –
витамини, минерали и др. В помощ на стопаните днес се предлагат
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Методи: обяснение, беседа, дискусия.
Основни понятия: домашен любимец, условия и начини за отглеждане, хранене, поддържане на хигиенна среда.
Междупредметни връзки:
Човекът и природата.
Учебно-методически ресурси: фотоси, презентация, електронен учебник.
Дейности:
Актуализирайте знанията на учениците получени до IV клас, свързани с изискванията за отглеждане на домашни любимци.
Дискутирайте темата: „Какво кара хората да
отглеждат в дома си животни?”
След дискусията изяснете понятието „домашен
любимец”.
Нека учениците да изброят какви видове животни могат да се отглеждат като домашни любимци.

разнообразни сухи гранулирани или консервирани храни, съобразени с тези нужди.
Често стопаните допускат много грешки, защото смятат, че техният домашен любимец има същите нужди като тях. Например дават шоколад на котката си или обличат палто на своето хъски за
разходка в снега.
Разделете се на групи. Изберете подходящата храна за своя
домашен любимец, ако той е зайче, морско свинче, костенурка. Какво друго може да добавите към менюто му?
Добрата хигиена на нашия любимец и на дома ни са изключително важни за неговото и за нашето здраве. За да си осигурим
безопасна среда на живот, трябва да познаваме и спазваме хигиенните правила, специфични за вида животно. Например редовно
подменяне на дървените стърготини (талаш) в клетката на хамстера, на водата в аквариума на рибките, на постелката за котешката
тоалетна т.н. Необходимо е всички съдове и принадлежности на
любимеца ни да са чисти и да се дезинфекцират периодично.
Домашните любимци страдат от различни болести, като някои от
тях са опасни за човека. Затова кучетата се ваксинират срещу бяс,
гана и др., а през определено време се обезпаразитяват. Когато
забележим промяна в поведението или състоянието на домашния
ни любимец, трябва веднага да се консултираме с ветеринарен лекар.

Геконите са семейство гущери с над 900 вида. Те са едни от
най-популярните екзотични домашни любимци. Ще научите
от какво се нуждаят те, като откриете правилното място на
дадените думи в разказа на гекона.
Аз съм гекон.
с апетит
и хлебарки.
Най-добре ми е, когато в
е топло и влажно. Често сменям
си. Спя денем, а вечер
. Когато се радвам,
дългата си опашка. Искаш ли
да бъдем
?
вам
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Кои животни наричаме
домашни любимци
Как се отглеждат и с
какво се хранят
Какви грижи се полагат
за поддържане на тях
ната хигиена и здраве
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Поставете въпроса: Защо домашните любимци трябва да се възприемат като членове от семейството?
Обобщете: Домашните любимци се нуждаят
от свое място в дома, специална храна, медицински грижи и общуване с хората.
Обсъдете с учениците какво е необходимо да
се осигури вкъщи за комфорта на домашния любимец, ако той е: куче, котка, паяк, костенурка,
риба, папагал, хамстер, заек, таралеж.
Поставете задача на учениците да групират в
тетрадките си домашните любимци в зависимост
от сходството на потребностите им.
Въпроси за обобщение:
1. Защо хората отглеждат домашни любимци?
2. Защо трябва да се отнасяме отговорно към
домашните любимци?
Критерии за оценяване:
1. Правилно определяне вида на храната за
различните домашни животни.
2. Познаване на начините за осигуряване на
хигиенна среда при отглеждане на домашни любимци.
3. Убедителност и аргументираност при предявяване на желание за избор и отглеждане на
домашен любимец.
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ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

Име, фамилия
Клас

Номер

1. Посочете в таблицата кой изглед за коя техническа рисунка се отнася. (3 точки)

2. Допълнете изречението, като поставите точната дума: (1 точки)
Подредени по определен начин и свързани помежду си в едно цяло части на технически обект, се нарича

(елемент, чертеж, конструкция, изделие).

3. Посочете в таблицата как се обозначават видовете мащаби: (1 точки)
Вид
Мащаб

Намаляващ

Увеличаващ

Естествена големина

4. Допълнете изреченията: (2 точки)
а) Съединения, при които детайлите им не могат да се отделят един от друг, без да се наруши както тяхната форма и свойства, така и тези на съединителните им елементи, се наричат
б) Съединения, при които е възможно разделянето на детайлите, както и последващото им съединение се наричат
5. Допълнете изреченията: (3 точки)
а) Обменът на информация между хора и животни се нарича
б) Средства за гласова комуникация са
в) Средства за визуална комуникация са
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г) Битови уреди, при които електрическата енергия се превръща в движение на детайлите, механизмите и работните им органи, чрез електро–двигател се наричат
6. Групирайте хранителните продукти според веществата, които преобладават в тях:
бисквити, грах, риба, портокали, мляко, шоколад, месо, ябълки, кашкавал, ягоди, яйца, захар,
боб, маргарин, краставици, масло, ориз, домати, зехтин, брашно, извара, картофи (3 точки)
А. Белтъчини
Б. Въглехидрати
В. Мазнини
Г. Витамини
7. Открийте излишната дума като имате предвид четирите вида ресурси: (2 точки)
а) труд, знание, умение, услуга;
б) вода, пясък, дървесина, картон;
в) инструменти, минерали, материали, машини;
г) риск, печалба, енергия, предприемач
8. Свържете операциите и инструментите, с които се извършват: (2 точки)
Очертаване		 Трион
Рязане			Свредло
Центроване		 Пила
Пробиване		 Молив
Пилене			Център
9. Посочете градински инвентар за: (2 точки)
а) обработка на почвата
б) напояване
в) хигиена и предпазване от нараняване
в) рязане на клонки, цветя и билки
г) събиране на билки
10. Свържете правилно какво е необходимо за: (1 точка)
Куче				Котка				Хамстер
Въртележка			Ежедневна разходка		Домашна тоалетна
за раздвижване

Скала за оценяване:
Оценка
Среден 3
Точки
8 – 10

Добър 4
11 – 13

Мн. Добър 5
14 – 17

Отличен 6
18 – 20
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