
УТВЪРДИЛ

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

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет човекът и природата за 6. клас

Брой учебни часове (по учебен план): 85.
Брой часове седмично: през първия учебен срок – 3, през втория учебен срок – 2.

За нови знания: 48.
За практически дейности: 19 (лабораторни упражнения – 8, упражнения – 3, дискусии – 3, решаване на задачи – 2,

изработване и представяне на постери – 1, работа по проекти – 1, наблюдение – 1).
За преговор и обобщение: 8 (в т.ч. 1 за начален преговор).

За контрол и оценка: 6 (в т.ч. 2 за входящ и изходящ контрол и 3 за самоконтрол и самооценка).
Резервни часове: 4.

Видове уроци
Препоръчително разпределение на

задължителните учебни часове за годината по
учебна програма (%)

Разпределение на задължителните учебни часове
за годината в тематичното разпределение (%)

За нови знания до 60% 56%

За преговор и обобщение до 9% 8 %

За практически дейности (лабораторни
упражнения, дискусии, семинари, 
учебни екскурзии и др.)

не по-малко от 22% 22%

За контрол и оценка до 9% 7%
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици

№
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Тема на
урочната
единица

Вид урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови понятия
Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване по

теми и/или
раздели За

бе
л

еж
к

а

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 Преговор върху 

човекът и 
природата за 3., 
4. и 5. клас

Преговор • Актуализация на основните 
знания и умения от учебното 
съдържание по човекът и 
природата в 3., 4. и 5. клас.

Актуализация на 
очакваните резултати по 
теми от учебните програми
по човекът и природата за 
3., 4. и 5. клас.

2 1 Проверка на 
входното 
равнище

Контрол и оценка • Показва знания и умения, 
свързани с очакваните резултати 
и основните понятия по човекът и
природата в 3., 4. и 5. клас.

Решаване на тестови 
задачи.

Контролна работа. Тест (в два 
варианта) 
от книгата 
за учителя

3 1 Видове 
движения

Нови знания • Различава траектория и път.
• Различава движенията по 
траектория.
• Различава движенията по скорост.
• Изброява състоянията на телата 
спрямо отправно тяло – движение 
и покой.
• Дефинира скорост при 
равномерно праволинейно 
движение.
• Определя пътя, скоростта и 
времето по формула.
• Знае основните единици за 
скорост, път и време и ги изразява 
в различни други единици.

траектория, 
скорост (km/h, 
m/s)

Прилагане на индуктивен 
подход за описване на 
различни видове движения
– криволинейни и 
праволинейни; равномерни
и неравномерни.
Сравняване на различни 
скорости при равномерни 
движения, като се използва
групова или самостоятелна
познавателна дейност. 
Решаване на задачи с цел 
сравняване или 
пресмятане на скорост, 
път и време.

Оценка на 
участието в учебния
час.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Разглеждане и моделиране 
на различни състояния на 
телата – на движение и на 
покой, чрез учебни филми,
електронни ресурси, 
изображения от учебника.

4 2 Безопасност на 
движението по 
пътищата

Нови знания • Различава път и спирачен път.
• Описва време на реакция на 
шофьора.
• Изброява факторите за 
безопасност на движението.
• Изброява правила за движение 
на пещеходците.
• Анализира стойностите на 
спирачния път при различни 
видове настилки.
• Прилага знания за изискванията 
за поведение на пешеходец на 
пътя в определени ситуации. 

Актуализиране на опорни
знания и умения за 
безопасно поведение на 
пътя.
Обсъждане на фактори и 
изисквания за безопасно 
поведение на участниците
на пътя.
Решаване на задачи.
Извеждане на изводи за 
значението на правилното
поведение на 
пешеходците на пътя.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.

Приложение
1 

5 2 Равномерно 
праволинейно 
движение

Решаване на 
задачи

• Описва алгоритъма за решаване 
на задачи за намиране на път, 
скорост и време.
• Преобразува единиците за 
измерване на скоростта от km/h в 
m/s и обратно.
• Сравнява скорости на различни 
равномерни движения.
• Прилага формулата за връзка 
между път, скорост и време за 
решаване на задачи.

Демонстриране на 
алгоритъм при решаване 
на задачи.
Групова или 
самостоятелна 
познавателна дейност, 
насочена към проучване 
на решени примери на 
трите вида задачи – за 
намиране на път, време и 
скорост.
Самостоятелно решаване 
на задачи.
Извеждане на изводи от 
самостоятелната 
познавателна дейност.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.

6 2 Сили Нови знания • Описва взаимодействието 
между телата чрез понятието 
„сила“.

нютон (N) Актуализиране на опорни
знания за сила.
Участие в беседа и 

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
• Идентифицира резултати от 
действието на силите.
• Изброява трите характеристики 
на силите.
• Знае единицата за измерване на 
сила.
• Посочва условията за 
уравновесяване на две сили.
• Дава примери за резултати от 
действието на сили, които не се 
уравновесяват.

наблюдаване на 
демонстрация или в 
извършване на фронтални
учебни експерименти, 
свързани с наблюдаване 
на действието на 
различни видове сили.
Групова или 
самостоятелна работа за 
установяване на 
резултатите от действието
на две сили върху тяло по
една права.
Участие в самостоятелна 
работа за затвърдяване на 
знанията и уменията чрез 
решаване на задачи.

час.

7 3 Сила на 
тежестта и сили
на триене

Нови знания • Определя силата на тежестта 
като сила на гравитационно 
привличане, с която Земята 
действа на телата.
• Описва графично силата на 
тежестта.
• Дава примери за действието на 
силата на тежестта.
• Дава примери за действието на 
силите на триене.
• Описва графично силите на 
триене.
• Описва ролята на силите на 
триене при движенията на човека 
и на превозните средства.

сила на 
тежестта, сили 
на триене

Актуализиране на опорни
знания за 
гравитационната сила и 
явлението триене.
Участие в беседа при 
моделиране на 
графичното представяне 
на силата на тежестта и 
силите на триене. 
Наблюдаване на 
демонстрация на 
действието на силата на 
тежестта и на сили на 
триене. Извеждане на 
заключения. Групова 
работа с цел анализ на 
илюстрации.
Обсъждане на примери за
ролята на силите на 
триене при различни 
видове движения.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
8 3 Измерване на 

сили
Лабораторно 
упражнение

• Описва силомера като уред за 
измерване на сила.
• Изказва условието за 
уравновесяване на две сили, 
действащи в едно направление.
• Измерва сила на тежестта, 
действаща на едно тяло.
• Измерва силата на триене и 
установява от какво зависи тя.

Групова и/или 
самостоятелна работа при
провеждане на физичен 
учебен експеримент – 
измерване.
Наблюдение.
Работа с таблици.
Обобщаване и 
систематизиране на 
получените резултати. 
Извеждане на изводи.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.

9 3 Лост и макара Нови знания • Описва лоста като неогъваемо 
твърдо тяло.
• Описва макарата като 
цилиндрично тяло с жлеб.
• Изказва условието за печелене 
на сила при използване на 
лостове и макари.
• Изброява видовете макари.
• Пресмята прилаганата сила при 
подвижната и неподвижната 
макара, както и от проста система
от макари.
• Дава примери за приложението 
на лостове и макари в практиката 
и в природата.

опорна точка на 
лост

Осъществяване на учебен
експеримент.
Участие в познавателна 
беседа.
Самостоятелна или 
групова работа със 
задачите от учебника и от 
електронните ресурси.
Наблюдаване и 
моделиране на различни 
видове лостове и макари.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.

10 4 Натиск и 
налягане

Нови знания • Описва силата на натиск като 
пропорционална на масата на 
тялото.
• Илюстрира с примери сила на 
натиск.
• Дефинира физичната величина 
налягане като натиск върху 
единица площ.
• Изказва условието за 
увеличаване или за намаляване на
налягането в зависимост от 
големината на опорната площ.

налягане (p), 
паскал (Pa)

Използване на устна 
мозъчна атака за 
формиране на понятията 
„натиск“ и „налягане“.
Работа с учебника – 
анализиране на 
изображения. Участие в 
беседа за въвеждане на 
факторите, от които 
зависи големината на 
налягането. Групова или 
самостоятелна 

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
дейностите в 
учебния час.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
• Посочва единицата за измерване
на налягане и я дефинира.
• Пресмята налягане чрез 
количествената връзка между 
силата на натиск и
площта.

познавателна работа – 
решаване на задачи от 
учебника и от 
електронните ресурси.

11 4 Налягане на 
течности и 
газове

Нови знания • Дефинира хидростатично и 
атмосферно налягане.
• Разбира разликата между 
хидростатичното и атмосферното 
налягане и налягането, 
упражнявано от твърдо тяло.
• Познава уреди, с които се 
измерва атмосферното налягане.
• Обяснява качествено 
зависимостта на атмосферното и 
хидростатичното налягане от 
височината (дълбочината).

атмосферно 
налягане, 
хидростатично 
налягане

Наблюдаване на 
демонстрационен 
експеримент. Обсъждане 
и анализ на 
наблюдаваното.
Участие в беседа при 
въвеждане на понятията 
„хидростатично и 
атмосферно налягане“.
Обсъждане на примери за
промяна на големината на
хидростатичното и 
атмосферното налягане в 
зависимост от 
надморската височина 
или дебелината на воден 
слой.
Участие в беседа за 
обяснение на посоката на 
налягането в течности и 
газове.
Извеждане на изводи за 
значението на 
атмосферното и 
хидростатичното 
налягане за човека и за 
живата природа.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
дейностите в 
учебния час.

12 4 Плътност и 
плаване на 
телата

Нови знания • Дефинира плътността като 
отношение между маса и обем.
• Дефинира единицата за 
плътност в SI 3kg/m и 
неосновната единица 3g/cm .

плътност (ρ), 
изтласкваща 
сила

Наблюдаване на 
демонстрационен учебен 
експеримент.
Участие в беседа при 
анализ на наблюдаваното 

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
дейностите в 
учебния час.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
• Определя посоката на 
изтласкващата сила.
• Разбира произхода на 
изтласкващата сила като резултат 
от различните налягания под и 
над тялото, потопено в течност 
или газ.
• Определя качествено от какво 
зависи големината на 
изтласкващата сила.
• Изброява условията за плаване 
на телата.

и при въвеждане на 
понятието „плътност“.
Работа с таблица с 
плътности на някои 
вещества и материали. 
Групова експериментална
дейност, насочена към 
откриване на действието 
на изтласкващата сила 
при различни условия.
Извеждане на изводи за 
условията за плаване и 
потъване на телата.

13 5 Плътност и 
плаване на 
телата

Решаване на 
задачи

• Изчислява плътността на тялото
като отношение между маса и 
обем.
• Превръща единицата за 
плътност в SI ( 3kg/m ) в 
неосновната ( 3g/cm ) и обратно.
• Определя посоката на 
изтласкващата сила.
• Обяснява условията за плаване 
и потъване на телата

Припомняне на 
алгоритъма при решаване
на задачи.
Групова или 
самостоятелна 
познавателна дейност, 
насочена към проучване 
на решени примери на 
трите вида задачи – за 
намиране на плътност, 
маса и обем.
Самостоятелно решаване 
на задачи.
Извеждане на изводи от 
самостоятелната 
познавателна дейност.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.

14 5 Определяне на 
плътност

Лабораторно 
упражнение

• Измерва маса и обем.
• Изчислява плътност на тяло 
като отношение между маса и 
обем.
• Определя плътност на течности 
и на твърди тела.
• Установява експериментално 
при какви условия телата плават.
• Извежда изводи от 

Групова и/или 
самостоятелна работа при
провеждане на физичен 
учебен експеримент – 
измерване.
Наблюдение.
Пресмятане.
Работа с таблици.
Обобщаване и 

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
експерименталната дейност. систематизиране на 

получените резултати. 
Извеждане на изводи.

15 5 Движение на 
телата. Сили и 
налягане

Преговор и 
обобщение

• Посочва примери за 
праволинейни и криволинейни 
движения и за равномерни и 
неравномерни движения.
• Разпознава действия на силите 
на триене.
• Обяснява действието на лостове
в конкретни примери.
• Разпознава подвижни и 
неподвижни макари.
• Сравнява хидростатични 
налягания в конкретни примери.
• Сравнява плътности на 
различни тела.
• Обяснява условията за плаване 
и потъване на телата.

Самостоятелна и екипна 
познавателна дейност, 
насочена към обобщение 
и систематизация на 
основните нови понятия.
Решаване на задачи от 
учебника и от 
електронните ресурси. 
Описание и обясняване на
явленията и 
закономерностите от 
изучения дял.

Устна проверка и 
оценка на групова 
и/или 
самостоятелна 
работа.

16 6 Електрични 
заряди и 
електрични 
сили. Строеж на
атома

Нови знания • Определя заряда като свойство 
на телата да участват в 
електрични явления.
• Изброява видовете електрични 
заряди и как си взаимодействат.
• Определя кои сили са 
електрични.
• Описва строежа на атома – ядро 
и електрони.
• Описва състава на атомното 
ядро.
• Знае съотношението между броя
на протоните и електроните в 
атома.
• Знае, че атомът е 
електронеутрален. 

електричен 
заряд, 
електрични 
сили, атомно 
ядро, протони, 
електрони

Участие в беседа за 
значението на 
електричните явления в 
живата и неживата 
природа.
Въвеждане на новите 
понятия и тяхното 
визуализиране с табла, 
илюстрации от учебника, 
електронни ресурси.
Групова или 
самостоятелна 
познавателна дейност за 
решаване на задачи от 
учебника, учебната 
тетрадка и/или 
електронните ресурси. 

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.

17 6 Наелектризиран
е на телата

Нови знания • Описва признаците на 
явлението наелектризиране на 

Самостоятелна и екипна 
познавателна дейност, 

Устна проверка и 
оценка на групова 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
телата.
• Обяснява механизма на 
наелектризирането чрез триене.
• Обяснява привличането и 
отблъскването на малки тела от 
наелектризирани тела с 
действието на електрични сили.
• Демонстрира с прости опити 
наелектризирането на тела.
• Изброява примери за 
наелектризиране в бита и 
техниката.

насочена към извършване
на прости опити.
Участие в беседа за 
извеждане на изводи и 
дефиниране на явлението 
наелектризиране на 
телата.
Участие в дискусия за 
явлението 
наелектризиране в 
природата и в бита.
Решаване на задачи от 
работната тетрадка и 
електронните ресурси. 

и/или самостоя-
телна работа.

18 6 Електричен ток Нови знания • Дефинира понятието 
„електричен ток“ качествено.
• Назовава условията за 
протичане на ток в 
електрическата верига.
• Описва и разпознава знаците на 
елементите на електрическата 
верига.
• Изброява източници на 
електричен ток.
• Чертае проста схема (без 
измервателни уреди – волтметър 
и амперметър) на електрическа 
верига (отворена и затворена).

електричен ток Участие в беседа за 
ролята на електричния 
ток в бита. Наблюдаване 
на демонстрационни 
експерименти и 
обобщаване на 
наблюдаваното.
Извеждане на изводи за 
определяне на понятието 
„електричен ток“ и за 
механизма на 
протичането му в проста 
електрическа верига. 
Самостоятелна или 
групова познавателна 
дейност – сравняване на 
различни начини за 
визуализиране на проста 
електрическа верига.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.

19 7 Свързване на 
електрически 
вериги

Лабораторно 
упражнение

• Описва предназначението на 
елементите на проста 
електрическа верига.
(батерия, лампа, прекъсвач).
• Чертае схема на проста 

Групова работа за 
моделиране на 
електрически вериги. 
Свързване на 
електрически вериги.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
електрическа верига.
• Свързва проста електрическа 
верига.
• Прави изводи за правилно 
свързване на отделните елементи 
на проста електрическа верига.

Изследване на условия за 
протичане на електричен 
ток в електрическа 
верига. Извеждане на 
изводи от 
експерименталната 
работа.

20 7 Проводници и 
изолатори на 
електричен ток

Нови знания • Дефинира проводници и 
изолатори на електричен ток.
• Дава примери за проводници и 
изолатори на електричен ток.
• Разпознава проводници и 
изолатори.
• Обяснява чрез строежа на 
веществата свойството им да 
бъдат проводници или изолатори 
на електричен ток.
• Илюстрира с примери 
приложението на проводниците и 
изолаторите у дома.

проводник, 
изолатор

Наблюдаване на 
демонстрационни 
експерименти и 
извеждане на изводи от 
наблюдаваното.
Участие в беседа с цел 
обяснение на това защо 
едни вещества са 
проводници, а други – 
изолатори.
Обсъждане на 
приложението на 
проводниците и 
изолаторите на 
електричен ток у дома. 
Решаване на задачи от 
учебника и електронните 
ресурси.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.

21 7 Преобразуване 
на електричната
енергия

Нови знания • Дефинира понятието 
„електричен ток“ качествено.
• Дава примери за 
преобразуването на електричната 
енергия при топлинното, 
светлинното и механичното 
действие на електричния ток.
• Познава и спазва основни 
правила за безопасната работа с 
електрически уреди.

Актуализиране на опорни
знания за енергията и за 
ролята ѝ в човешкия 
живот.
Участие в беседа за 
начини за получаване на 
електрична енергия.
Наблюдаване на 
видеоклипове или 
илюстрации на 
електроцентрали.
Демонстриране на 
различни начини за 

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
преобразуване на 
електричната енергия и 
извеждане на изводи за 
различните действия на 
електричния ток.
Обсъждане на основни 
правила за безопасна 
работа с електрически 
уреди.

22 8 Проводници и 
изолатори

Лабораторно 
упражнение

• Установява кога протича ток в 
една електрическа верига.
• Свързва прости електрически 
вериги по схеми.
• Описва и разпознава знаците на 
елементите на електрическата 
верига.
• Разграничава проводници и 
изолатори на електричен ток.
• Чертае проста схема (без 
измервателни уреди – волтметър 
и амперметър) на електрическа 
верига (отворена и затворена).

Свързване на 
електрически вериги, 
които включват различни 
материали, с цел 
определянето на 
електропроводимостта 
им. Изследване на 
материали с различна 
електропроводимост. 
Извеждане на изводи от 
експерименталната 
работа.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.

23 8 Постоянни 
магнити

Нови знания • Дефинира понятието „магнитни 
сили“.
• Знае, че постоянните магнити 
имат два полюса – северен и 
южен.
• Определя вида на магнитните 
сили (на привличане или на 
отблъскване) според това кои 
полюси се доближават.
• Изброява примери за използване
на магнитни материали в бита и 
технологиите.

полюси на 
магнит

Актуализиране на опорни
знания за магнитите и за 
техните приложения. 
Извършване на 
фронтални експерименти 
с постоянни магнити и 
анализиране на 
наблюдаваното.
Участие в беседа за 
действието и свойствата 
на постоянните магнити.
Демонстриране на 
явлението намагнитване.
Групова или 
самостоятелна 
познавателна дейност с 

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.
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текст и задачи от 
учебника и от 
електронните ресурси с 
цел извеждане на 
примери за приложението
на постоянните магнити.

24 8 Електромагнити Нови знания • Дефинира понятието 
„електромагнит“.
• Описва устройството на 
електромагнит.
• Описва, че проводник с ток 
действа на магнитна стрелка с 
магнитни сили.
• Обяснява действието на 
електромагнита с действието на 
магнитни сили.
• Изброява някои приложения на 
електромагнита.

Актуализиране на опорни
знания за магнитите и за 
техните приложения. 
Наблюдаване на 
демонстрационен 
експеримент за 
магнитното действие на 
електричния ток и 
анализиране на 
наблюдаваното.
Участие в беседа за 
действието на 
устройствата 
електромагнити.
Групова или 
самостоятелна 
познавателна дейност с 
илюстрации и задачи от 
учебника и от 
електронните ресурси с 
цел извеждане на 
примери за приложението
на електромагнитите.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
участието в учебния
час.

25 9 Магнитни 
явления

Лабораторно 
упражнение

• Извършва експерименти – 
намагнитва железни предмети чрез
натриване с постоянен магнит.
• Изследва свойствата на 
постоянните магнити.
• Конструира електромагнит и 
изследва свойствата му.
• Чертае проста схема на 
електромагнит.

Групова работа за 
извършване на 
експерименталните 
задачи с цел изследване 
на магнитните сили и на 
явлението намагнитване.
Извеждане на изводи от 
експерименталната 
работа.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.
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26 9 Електрични и 

магнитни 
явления

Преговор и 
обобщение

• Разпознава протоните в ядрото 
на атома.
• Разграничава различни видове 
атоми по броя на протоните и 
електроните им.
• Определя електричен заряд на 
тяло в конкретна ситуация.
• Обяснява явлението 
наелектризиране.
• Съпоставя действия на 
магнитни сили.
• Разпознава по схема на 
електрическа верига елементите 
ѝ, условията за протичане на ток 
в нея.
• Разграничава проводници и 
изолатори на електричен ток.
• Описва преобразуването на 
електричната енергия при 
топлинното, светлинното
и механичното действие на 
електричния ток.
• Обяснява основните правила за 
безопасна работа с електрически 
уреди.

Самостоятелна и екипна 
познавателна дейност, 
насочена към обобщение 
и систематизация на 
основните нови понятия.
Решаване на задачи от 
учебника и от 
електронните ресурси. 
Описание и обясняване на
явленията и 
закономерностите от 
изучения дял.

Устна проверка и 
оценка на групова 
и/или 
самостоятелна 
работа.

27 9 Физични 
явления

Самоконтрол и 
самооценка

• Съпоставя знания и умения от 
темите „Движения и сили“ и 
„Електрични и магнитни 
явления“, като сравнява оценката 
на учителя от решаване на 
задачите от теста със 
самооценката си по предложените
в таблицата от урока критерии.
• Реализира рефлексивна дейност.

Самостоятелна 
познавателна дейност.
Решаване на задачи.
Рефлексия и 
самооценяване.

Самооценка и 
диагностика на 
умения за 
самооценяване.
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28 10 Градивни 

частици на 
веществата

Нови знания • Описва състава и строежа на 
основните градивни частици на 
веществата.
• Описва характеристиките на 
основните градивни частици: 
маса, заряд, възможности за 
самостоятелно съществуване, 
непрекъснато движение.
• Представя основните градивни 
частици с модели.
• Дава примери за атоми, йони и 
молекули.

йони Определяне и сравняване 
на градивните частици на 
веществата.
Наблюдение на 
илюстрации от учебника 
и видеоматериали.
Систематизиране на 
знанията за градивните 
частици на веществата.
Затвърдяване чрез 
обобщение и решаване на
задачи и чрез домашен 
експеримент.

Устен контрол.

29 10 Химични 
елементи. 
Прости и 
сложни 
вещества

Нови знания • Определя химичния елемент като 
атоми и йони с еднакъв брой 
протони в ядрото.
• Различава и сравнява aтоми и 
йони на еднакви и различни 
химични елементи по описание 
или по модел.
• Дава примери за химични 
елементи.
• Различава прости и сложни 
вещества по описание на състава 
или по модел.
• Описва вещества с атомен, йонен 
и молекулен строеж.
• Свързва свойствата на веществата
с техния състав и строеж.
• Дава примери за прости и 
сложни вещества от ежедневието 
(практиката).

химичен 
елемент, просто 
вещество, 
сложно 
вещество, 
(химично 
съединение)

Определяне и сравняване 
на атоми и йони на 
химичните елементи.
Наблюдение на 
илюстрации от учебника 
и видео материали.
Определяне на вида на 
дадена градивна частица 
при известни съставни 
части.
Участие в дискусия за 
възможности за 
съществуване на 
различни вещества, 
изградени от едни и същи
елементи.
Затвърдяване чрез 
обобщение и решаване на
задачи.

Устен контрол.

30 10 Състав и 
строеж на 
веществата 

Преговор и 
обобщение 

• Показва знания и умения, 
свързани с очакваните резултати 
и основните понятия в уроци № 
26 и № 27.
• Илюстрира с примери фиг. 1 на 
стр. 62.

Наблюдение на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Затвърдяване на знания и 
умения чрез обобщение и 

Устен и писмен 
контрол
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• Илюстрира всички очаквани 
резултати с примери.
• Решава задачи, свързани с 
градивни частици на веществата, 
химични елементи, прости и 
сложни вещества.

решаване на задачи.
Представяне и обяснение 
на получени резултати.
Участие в екипна работа.

31 11 Химични 
процеси

Нови знания • Описва промени на веществата, 
свързани със запазването или 
превръщането им в други 
вещества.
• Свързва химичните реакции с 
превръщане на едни вещества в 
други, при което химичните 
елементи се запазват.
• Определя изходни вещества и 
продукти на реакция, означена с 
думи или с модел.
• Обяснява закона за запазване на 
масата на веществата при 
химичните реакции.
• Записва с думи и представя със 
схеми химични реакции по 
дадено описание.

физични 
свойства,
химична 
реакция

Наблюдение на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Означаване на химични 
процеси с думи и с 
модели.
Прилагане на закона за 
запазване на масата на 
веществата.
Прилагане на закона за 
запазване на масата на 
веществата при химични 
реакции, изразени с 
модели или с думи.
Затвърдяване чрез 
обобщение.

Устен контрол.

32 11 Условия и 
признаци за 
протичане на 
химичните 
реакции

Нови знания • Описва условията, при които 
протичат химичните реакции.
• Описва признаците, по които 
може да се определи протичането
на химична реакция.
• Дава примери за условията, при 
които протичат химични процеси.
• Дава примери за признаците, 
които са характерни за 
протичането на химични процеси.
• Свързва условията за протичане 
на химичните процеси със 
свойствата на изходните 
вещества.
• Свързва признаците, характерни

химични
свойства

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Определяне на условията,
при които протичат 
познати химични 
процеси.
Определяне на 
признаците, характерни 
при протичане на познати
химични процеси.
Затвърдяване чрез 
решаване на задачи и на 
домашен експеримент.

Контролна работа 
върху химични 
процеси (5 – 7 мин).
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за химичните процеси, със 
свойствата на продуктите на 
реакцията.

33 11 Изследване на 
условия и 
установяване на
признаци за 
протичане на 
химични 
реакции 

Лабораторно 
упражнение

• Създава условия за протичане 
на химични реакции.
• Установява характерни 
признаци при протичане на 
химични реакции.
• Определя особеностите на 
изследваните взаимодействия и 
ги характеризира.
• Работи с лабораторни съдове и 
химикали.
• Работи в лабораторията с 
предпазни очила, ръкавици, 
престилка и др.
• Познава предупредителните 
знаци, поставени върху химикали
и препарати, използвани в 
домакинството.
• Представя и обсъжда получени 
резултати.

Наблюдение на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Работа в химическа 
лаборатория.
Наблюдаване и 
получаване на данни за 
условията, при които 
протичат химичните 
реакции.
Наблюдаване и 
получаване на данни за 
признаците, характерни 
за конкретните химични 
реакции.
Отчитане на резултати, 
представяне и обсъждане.
Затвърдяване на умения 
за работа в химическа 
лаборатория чрез 
обсъждане на правилата 
за безопасност при 
експериментите.
Почистване на работното 
място.

Контрол на 
експерименталната 
работа.

Приложение
1 от с. 169

34 12 Свойства на 
кислорода

Нови знания • Описва строежа на простите 
вещества на кислорода (кислород,
озон).
• Описва състоянието и 
характерните физични свойства 
на кислорода (цвят, мирис, 
разтворимост във вода).
• Описва характерни химични 
свойства на кислорода (с водород 

оксид Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Описване на физични и 
химични свойства на 
кислорода.
Означаване на химични 
процеси с участие на 

Устен контрол.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
и с метали).
• Изразява с думи и с модели 
химичните свойства на 
кислорода.
• Обяснява характерни 
особености при химични реакции
с участие на кислород.
• Описва основни приложения на 
кислорода.

кислорода с думи и с 
модели.
Прилагане на закона за 
запазване на масата на 
веществата при реакции с
участие на кислород.
Затвърдяване чрез 
обобщение.

35 12 Оксиди. 
Реакции на 
химично 
съединяване

Нови знания • Описва състава на оксидите като
съединения на елементите с 
кислорода.
• Описва свойства на оксидите.
• Разпознава по описание и по 
модел реакции на химично 
съединяване.
• Обяснява образуването на 
оксиди от елемент и кислород 
като реакция на химично 
съединяване.
• Изразява с думи или с модели 
реакции на химично съединяване.
• Дава примери за реакции на 
химично съединяване.

оксиди,
химично 
съединяване 
(синтез)

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Означаване на химични 
процеси за получаване на 
оксиди с думи и с модели.
Означаване на реакции на
химично съединяване 
(синтез) с думи и с 
модели.
Използване на примери 
на химично съединяване 
от практиката.
Затвърдяване чрез 
обобщение и решаване на
задачи.

Устен контрол.

36 12 Получаване на 
кислород. 
Реакции на 
химично 
разлагане

Нови знания • Описва получаването на 
кислород.
• Изброява по-важни методи за 
получаване на кислород − от 
вода, въздух, водороден пероксид 
(кислородна вода), калиев 
перманганат.
• Описва методите за получаване 
на кислород като лабораторни и 
промишлени.
• Разпознава по описание и по 
модел реакции на химично 

химично 
разлагане

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Означаване на химични 
процеси за получаване на 
кислород с думи и с 
модели.
Означаване на реакции на
химично разлагане с думи
и с модели.
Използване на примери 

Устен контрол.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
разлагане.
• Изразява с думи или с модели 
реакции на химично съединяване.
• Обяснява защо получаването на 
кислород е реакция на химично 
разлагане.
• Дава примери за реакции на 
химично разлагане.

на химично разлагане от 
практиката.
Затвърдяване чрез 
обобщение и решаване на
задачи.

37 13 Получаване на 
кислород и 
изследване на 
свойствата му 

Лабораторно 
упражнение

• Извършва експерименти за 
получване на кислород.
• Обяснява опасностите от работа
с кислород.
• Изследва свойства на кислорода.
• Получава данни от химичен 
експеримент.
• Използва различни лабораторни 
прибори и съдове.
• Представя и обсъжда получени 
резултати и изводи в протокол по 
образец.
• Предпазва себе си и околните 
при изпълнението на химичен 
експеримент, спазвайки 
правилата за безопасна работа.

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Експериментално 
получаване на кислород.
Изследване на свойства 
на кислорода.
Отчитане на резултати, 
представяне и обсъждане.
Затвърдяване на умения 
за работа в химическа 
лаборатория чрез 
извършване на 
експериментите и чрез 
решаване на задачи.
Почистване на работното 
място.

Контрол на 
експерименталната 
работа.

Приложение
1 от с. 169

38 13 Свойства и 
получаване на 
водород

Нови знания • Описва състояние и характерни 
физични свойства на водорода 
(цвят, мирис, разтворимост във 
вода).
• Описва характерни химични 
свойства на водорода 
(взаимодействие с кислород).
• Описва по-важни методи за 
получаване на водород (от вода и 
при взаимодейстие на метал с 
киселина).
• Изразява с думи или с модели 

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Описване на физични и 
химични свойства на 
водорода.
Означаване на химични 
процеси за получаване на 
водород с думи и с 
модели.
Означаване на химични 

Устен контрол.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
реакции за получаване на 
водород.
• Описва приложението на 
водорода в практиката.

свойства на водорода с 
думи и с модели.
Използване на примери за
значението на водорода в 
практиката.
Затвърдяване чрез 
обобщение и решаване на
задачи.

39 13 Свойства на 
желязото

Нови знания • Представя данни за 
разпространението на желязото и 
използването му през вековете.
• Описва състоянието и 
характерни физични свойства на 
желязото (цвят, блясък, твърдост, 
електропроводимост, 
топлопроводност).
• Описва характерни химични 
свойства на желязото (корозия, 
взаимодействие с разредена солна
киселина и кислород).
• Изразява с думи реакции с 
участие на желязото.
• Описва влиянието на корозията 
върху железните изделия.

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Описване на физични и 
химични свойства на 
желязото.
Означаване на химични 
свойства на желязото с 
думи.
Използване на примери за
значението на корозията 
за разрушаване на 
изделия от желязо.
Затвърдяване на знания и 
умения чрез обобщение и 
решаване на задачи.

Устен контрол

40 14 Химично 
съединяване и 
химично 
разлагане 

Лабораторно
упражнение

• Изследва химични реакции на 
разлагане и синтез, свързани с 
изучаваните вещества и вещества,
използвани в практиката.
• Изразява с думи и схеми 
изследваните химични реакции.
• Определя особеностите на 
изследваните взаимодействия и 
ги характеризира.
• Работи с лабораторни съдове и 
химикали.
• Работи в лабораторията с 
предпазни очила, ръкавици, 

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Използване на подходящи
лабораторни съдове и 
прибори за провеждане на
експериментите.
Отчитане на резултати, 
представяне и обсъждане.
Свързване на получените 
резултати със свойствата 
на водорода.

Контрол на 
експерименталната 
работа.

Приложение
1 от с. 169
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
престилки и др.
• Познава предупредителните 
знаци, поставени върху химикали
и препарати, използвани в 
домакинството.
• Представя и обсъжда получени 
резултати.

Затвърдяване на умения 
за работа в химическа 
лаборатория.
Почистване на работното 
място.

41 14 Вещества Упражнение • Компетентности като очаквани 
резултати, записани в уроци № 
28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, свързани 
с градивни частици на 
веществата, химични елементи, 
прости и сложни вещества, 
свойства на веществата.
• Работи в екип.
• Решава задачи и представя 
решения, свързани с градивни 
частици на веществата, химични 
елементи, прости и сложни 
вещества, свойства на 
веществата.

Участие в дискусия по 
въпроси, свързани със 
състава, строежа и 
свойствата на веществата.
Представяне на 
отговорите на 
поставените въпроси.
Работа в екип – решаване 
на задачи.
Участие в обсъждане на 
решението на задачите в 
екип.
Писмено представяне на 
решението на задачите.

Устен контрол на 
въпросите, писмен 
контрол на 
задачите. Оценка на
работа по групи.

42 14 Химични 
процеси 

Упражнение • Всички компетентности като 
очаквани резултати, записани в 
уроци № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, свързани с химични 
процеси.
• Работи в екип.
• Решава задачи, свързани с 
градивни частици на веществата, 
химични елементи, прости и 
сложни вещества, свойства на 
веществата.
• Представя решения на задачи.

Обсъждане на въпроси, 
свързани с химични 
процеси.
Представяне на 
отговорите на 
поставените въпроси.
Решаване на задачи, 
свързани с химичните 
процеси, с участието на 
екипа.
Дискутиране на 
решението на задачите в 
екипа.
Писмено представяне на 
решението на задачите.

Устен контрол на 
въпросите, писмен 
контрол на 
задачите. Оценка на
работа по групи.
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43 15 Вещества и 

химични 
реакции 

Контрол и 
оценяване

• Извлича информация за 
вещества и процеси от текст, 
прости модели, схеми, таблици и 
диаграми.
• Решава задачи и проблеми в 
съответствие с предвидените в 
програмата очаквани резултати и 
дейности, свързани с веществата, 
техните свойства и протичането 
на химични процеси.

Осмисляне на текста.
Решаване на задачите.
Представяне на 
решението на задачите по
подходящ начин (текст, 
таблици, диаграми, 
модели и др.).

Писмен контрол.

44 15 Химични 
реакции в 
природата и в 
практиката

Нови знания • Описва процеси, които протичат
в природата и в практиката: 
горене, дишане, корозия, 
получаване на метали.
• Дава примери за химични 
реакции в неживата природа.
• Дава примери за химични 
реакции в живата природа.
• Дава примери за химични 
реакции в човешката практика.
• Обобщава примери за изучени 
химични реакции в живата и 
неживата природа и човешката 
практика.
• Описва значението на 
химичните реакции в човешката 
практика.

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Означаване на химични 
процеси в живата и 
неживата природа и 
човешката практика с 
думи и с модели.
Използване на примери за
химични процеси в 
живата и неживата 
природа и човешката 
практика.
Затвърдяване чрез 
обобщение и решаване на
задачи.

Устен контрол.

45 15 Скорост, 
поглъщане и 
отделяне на 
топлина при 
химичните 
реакции

Нови знания • Характеризира химичните 
процеси със скорост и промяна на
температурата на реакционната 
смес.
• Описва качествено скоростта на 
химичните процеси.
• Описва качествено влиянието на
условията върху скоростта на 
химичните процеси.
• Дава примери за химични 
реакции, протичащи с различна 

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Използване на примери 
на химични процеси, 
протичащи с различна 
скорост.
Използване на примери 
на химични процеси, 
протичащи при промяна 

Устен контрол.
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скорост.
• Дава примери за химични 
процеси, които протичат с 
отделяне или с поглъщане на 
топлина.

на температурата на 
реакционната смес.
Затвърдяване чрез 
обобщение и решаване на
задачи и на домашен 
експеримент.

46 16 Горене и горива Нови знания • Дава определение за процеса 
горене.
• Описва признаците на процеса 
горене.
• Определя значението на 
кислорода за процеса горене.
• Определя продуктите, получени 
при горенето.
• Описва условията за 
осъществяване на горенето.
• Описва условията, на които 
трябва да отговаря дадено 
вещество, за да се използва като 
гориво.
• Извлича информация от 
различни източници за горива, 
използвани в практиката 
(въглища, нефт, природен газ).
• Описва непълното горене и 
възможни последствия от него.

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Характеризиране на 
процеса горене: условия 
за протичане, изходни 
вещества, продукти.
Използване на примери за
вещества, които отговарят
на условията за горива.
Използване на примери за
непълно горене.
Затвърдяване чрез 
обобщение и решаване на
задачи.

Устен контрол.

47 16 Замърсяване на 
околната среда 
от горивата

Нови знания • Обсъжда екологични проблеми, 
свързани с горивата.
• Определя продукти на химични 
взаимодействия с участие на 
горивата като замърсители на 
околната среда (серен диоксид, 
въглероден оксид, въглероден 
диоксид).
• Представя основните мерки, 
които трябва да се предприемат за
опазване на въздуха чист, като се 
използват различни източници на 

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Участие в дискусия за 
мерките за опазване на 
околната среда от 
замърсяване от горивата.
Извличане на 
информация от различни 
източници за използване 
на водорода като гориво.

Устен контрол.
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енергия.
• Извлича информация от 
различни източници за 
замърсяване на околната среда от 
горивата и използване на 
водорода в практиката като 
гориво.

Извличане на 
информация от различни 
източници за замърсяване
на околната среда от 
горивата.
Затвърдяване на знания и 
умения чрез обобщение и 
решаване на задачи.

48 16 Значение на 
желязото и 
неговите сплави

Нови знания • Илюстрира с примери 
практическото приложение на 
чугуна и на стоманата.
• Описва процеси, които протичат
в природата и в практиката, 
свързани с желязото: корозия, 
получаване на метали.
• Свързва получаването на желязо
и опазването на околната среда.

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Извличане на 
информация от различни 
източници за значението 
на желязото и неговите 
сплави.
Затвърдяване на знания и 
умения чрез решаване на 
задачи.

Устен контрол.

49 17 Замърсители на 
въздуха 

Дискусия • Свързва замърсители на въздуха
с конкретни екологични проблеми
(киселинен дъжд, парников ефект,
озонова „дупка“).
• Коментира ролята на човешката 
дейност за замърсяване на 
околната среда, както и 
отговорността на хората за 
нейното опазване и съхраняване.
• Изразява мнение за действието 
на замърсителите върху климата.
• Познава общите правила за 
провеждане на дискусия.
• Привежда доводи по дадена 
тема.
• Участва в различни роли при 
провеждане на дискусия.

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и видео 
материали.
Работа в екип – проучване
на проблеми, свързани 
със замърсяването на 
въздуха, и подготвяне на 
доказателства, с които 
екипът защитава тезата 
си.
Активно участие в 
различн елементи на 
дискусията.
Затвърдяване на умения 
чрез решаване на 
допълнителните задачи.

Устен контрол,
писмен контрол,
оценяване от 
ученици. 

50 17 Опазване на Изработване и • Всички резултати от Наблюдаване на Контрол по време 
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околната среда представяне на 

постери
обучението, записани в уроци от 
№ 42 до № 47.
• Всички знания и умения, 
усвоени по човекът и природата в
6. клас.
• Познава правилата за 
изработване на постер.
• Притежава умения за 
изработване на постер.
• Коментира отговорността на 
хората за опазване и съхраняване 
на околната среда.
• Представя основните мерки, 
които трябва да се предприемат за
опазване на околната среда.
• Изразява мнение за действието 
на замърсителите върху климата.

илюстрациите от 
учебника и други 
материали.
Избиране на тема за 
постер.
Избор на екип за 
съвместна работа.
Изпълняване на етапите 
за изработване на постер.
Използване на знания и 
умения по темата на 
постера.
Оказване на помощ при 
необходимост.
Представяне на готовия 
продукт.

на работа.
Оценка на работа 
по групи.
Оценка на умението
за систематизиране,
обобщаване и 
презентиране.

51 17 Вещества и 
химични 
реакции 

Преговор и 
обобщение

• Показва знания и умения, 
свързани с очакваните резултати 
и основните понятия от Част ІІ 
„Вещества и техните свойства“.

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и други 
материали.
Участие в преговора и 
обобщението.
Систематизиране и 
обобщаване на знанията 
за вещества и смеси.
Решаване на задачи от 
урока.

Устен контрол,
писмен контрол,
елементи на 
оценява-не от 
ученици.

52 18 Вещества и 
техните 
свойства 

Самооценка и 
самоконтрол

• Всички знания, умения и 
компетентности от картата за 
самооценка на с. 106.
• Познава общите правила за 
провеждане на самооценка.
• Използва усвоените в раздела 
компетентности за решаване на 
поставени с текст задачи.
• Анализира резултатите от 
самооценката и самоконтрола.

Наблюдаване на 
илюстрациите от 
учебника и други 
материали.
Участие в преговора и 
обобщението.
Систематизиране и 
обобщаване на знанията 
за вещества и смеси.
Решаване на тестови 

Самооценяване.
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задачи.
Самооценяване на 
собствените знания и 
умения.
Обсъждане и анализиране
на резултатите от теста и 
самооценяването.

53 18 Движение на 
веществата в 
животинския 
организъм. 
Кръвоносна 
система

Нови знания • Дефинира кръвоносна система.
• Описва устройството и 
функциите на кръвоносната 
система.
• Описва устройството и 
функциите на сърцето.
• Проследява чрез схема 
усложняването в устройството на 
сърцето при различните групи 
гръбначни животни.
• Сравнява артерии, вени и 
капиляри.
• Описва и проследява по схема 
кръговете на кръвообращението.
• Свързва устройството на 
сърцето с броя на кръговете на 
кръвообращението.
• Оценява значението на 
кръвоносната система за 
обменните процеси в 
животинския организъм.

кръвоносна 
система

Самостоятелна работа с 
фигури от учебника.
Схематично представяне 
на сърце и кръговете на 
кръвообращението.
Разкриване на 
взаимовръзки (устройство
↔ функции).
Решаване на задачи.

Устен контрол.

54 18 Движение на 
веществата в 
растителния 
организъм. 
Проводяща 
система

Нови знания • Дефинира проводяща система.
• Описва устройството и 
функциите на проводящата 
система.
• Оценява значението на 
проводящата система за 
обменните процеси в растителния
организъм.

проводяща 
система

Работа с фигури от 
учебника. Обсъждане на 
лабораторен експеримент.
Самостоятелно 
наблюдение на 
естествени процеси в 
живата природа.

Устен контрол.
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Нови понятия
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
55 19 Дразнимост при

животните. 
Нервна система

• Дефинира дразнимост.
• Дава примери за дразнители.
• Описва устройството и 
функциите на нервната система 
при животните.
• Изброява и означава на схема 
органите на нервната система при
животните.
• Изброява типовете нервна 
система.
Дава примери за животни с 
определен тип нервна система.

дразнимост,
нервна система

Самостоятелна работа с 
изображения, схеми и 
таблици.
Моделиране.

Устен контрол.

56 19 Движения при 
животните. 
Опорно- 
двигателна 
система

Нови знания • Дефинира процеса движение.
• Дава примери за структури и 
органи, чрез които се движат 
различни групи животни.
• Описва устройството и 
функциите на опорно-
двигателната система.
• Различава външен и вътрешен 
скелет и подкрепя с примери.
• Изброява основните части на 
скелета.
• Обяснява връзката между 
дразнимост и движение, както и 
между нервна и опорно-
двигателна система.

движение,
опорно-
двигателна 
система

Привеждане на примери.
Разчитане на таблица.
Разкриване на връзки 
между структури.

Устен контрол.
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57 20 Движения при 

гръбначните 
животни

Упражнение • Разширява знанията си за 
движенията при животните.
• Усвоява умения за наблюдение 
по даден план и ориентири.
• Усвоява алгоритъм за описване 
на наблюдаваното.

Решаване на задачи.
Самостоятелна работа с 
текст и изображения.

Проверка и оценка 
на самостоятелната 
работа със задачите 
в учебника.
Оценка на групова 
задача (за 
наблюдение).

58 20 Дразнимост и 
движения при 
растенията

Нови знания • Обяснява наличието на 
дразнимост и движения при 
растенията.
• Изброява видове движения при 
растенията и подкрепя с примери.
• Доказва с примери 
приспособителното значение на 
движенията.
• Сравнява движенията при 
растенията и животните.

Сравняване на видовете 
движения при растенията.
Сравняване на движения 
при растенията и 
движения при животните.
Привеждане на примери 
за различни видове 
движения.

Устен контрол

59 21 Същност и 
значение на 
размножаването.
Видове 
размножаване

Нови знания • Дефинира жизнения процес 
размножаване.
• Обяснява значението на 
размножаването за живота на 
Земята.
• Изброява и описва основните 
типове размножаване – безполово
и полово.
• Изброява начините на 
безполово размножаване и 
подкрепя с примери.
• Сравнява безполово и полово 
размножаване по брой изходни 
(родителски) форми и по 
наличието или отсъствието на 
разнообразие в поколението.
• Дефинира и описва процеса 
оплождане.

размножаване, 
полови клетки, 
оплождане

Описване и сравняване на
процеси.

Устен контрол.

60 21 Размножаване 
на животните. 
Полова система

Нови знания • Определя половото 
размножаване като основна 
форма на размножаване при 

полова система Анализиране на 
информация, представена
в табличен вид.

Устен контрол.
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животните.
• Разграничава мъжки и женски 
полови клетки, като ги сравнява 
по произход, форма, големина и 
подвижност.
• Определя половите жлези 
(мъжки и женски) като основни 
размножителни органи при 
животните.
• Конкретизира функциите на 
половите жлези – производство 
на полови клетки и на полови 
хормони.
• Обяснява значението на 
половите канали – семепроводи и 
яйцепроводи.
• Описва външно и вътрешно 
оплождане и подкрепя с примери.
• Посочва върху изображение 
органите на половата система.
• Формулира функциите на 
половата система.

Сравняване на външно и 
вътрешно оплождане.
Проследяване по схема на
устройството на половата 
система.

61 22 Растеж и 
развитие на 
животните

Нови знания • Дефинира и описва процесите 
растеж и развитие.
• Обяснява връзката между двата 
процеса.
• Назовава в последователност 
зародишния и следзародишния 
етап в развитието на животните.
• Описва зародишния етап.
• Описва пряко и непряко 
развитие и подкрепя с примери.
• Проследява по схеми (фиг. 3 и 
4) видовете непряко развитие.
Обяснява биологичния смисъл на 
непрякото развитие.

растеж, 
развитие, 
зародишно 
развитие,
следзародишно 
развитие

Актуализиране на знания 
чрез представяне на 
примери.
Извличане на 
информация от схеми.

Оценка на решени 
задачи от учебната 
тетбадка.
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62 22 Размножаване 

на растенията
Нови знания • Описва начини за безполово 

размножаване при растения и 
подкрепя с примери.
• Изброява размножителни 
органи, свързани с половото 
размножаване на цветните 
растения.
• Дава примери за опрашване.
• Свързва процесите опрашване и
оплождане при цветните 
растения.
• Изброява части на цвета.
• Сравнява размножаването на 
животни и растения.

Самостоятелна работа с 
изображения.
Извличане и анализ на 
информация от таблица.
Привеждане на примери 
от наблюдения върху 
живата природа.

Оценяване на 
домашната работа.

63 23 Растеж и 
развитие на 
растенията

Нови знания • Назовава, подрежда в 
последователност и описва етапи 
на растеж и развитие при 
цветните растения.
• Разграничава едно-, дву-, и 
многогодишни растения и 
подкрепя с примери.
• Сравнява растежа и развитието 
при растения и животни.

Подреждане в 
последователност на 
основни етапи в 
развитието на цветните 
растения.
Сравняване на процеси 
при растения и при 
животни.

Устен контрол

64 23 Кръвоносна 
система на 
човека

Нови знания • Описва устройството и 
функциите на кръвоносната 
система.
• Проследява по схема 
разположението на органите на 
кръвоносната система.
• Описва устройството и 
функциите на сърцето и на 
кръвоносните съдове.
• Описва ролята на кръвта като 
преносител на вещества в 
организма и привежда примери.
• Определя значението на кръвта 
за организма.

кръв,
кръвообращение

Схематично представяне 
на устройството на 
органи и на процеси.
Привеждане на 
доказателства за 
взаимовръзката 
устройство ↔ функции и 
аргументиране с примери.
Осъществяване на 
самонаблюдение (чрез 
домашните 
експерименти).

Оценяване на 
домашен 
експеримент.
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• Проследява на схема 
движението на кръвта в двата 
кръга на кръвообращението.

65 24 Кръвоносна 
система и 
здраве

Нови знания • Дефинира здраве.
• Изброява благоприятни и 
неблагоприятни фактори за 
кръвоносната система.
• Описва болести на 
кръвоносната система по 
алгоритъм: същност – признаци –
основни причини.
• Сравнява видове кръвоизливи –
външен и вътрешен; артериален, 
венозен и капилярен.
• Изброява последователност от 
правила за долекарска помощ при
кръвоизливи.
• Оценява риска при попадане в 
кръвта на чужди вещества.

Групиране на фактори на 
средата (благоприятни и 
неблагоприятни фактори 
за кръвоносната система).
Прилагане на алгоритъм: 
същност – признаци – 
основни причини (при 
заболявания на 
кръвоносната система).
Сравняване на видове 
кръвоизливи.
Оценяване на рискови за 
здравето ситуации.

Устен контрол.

66 24 Грижи за 
кръвоносната 
система

Упражнение • Описва същността и 
стойностите в норма на пулса и 
кръвното налягане.
• Измерва пулс и кръвно 
налягане.

Проучване на 
информация и данни, 
представени в таблица.
Решаване на практически 
задачи.

Оценка на 
решаването на 
практически задачи.

67 25 Нервна система 
на човека

Нови знания • Сравнява нервната система на 
бозайниците с тази при човека.
• Посочва (върху изображение) 
органите на нервната система.
• Описва местоположението, 
устройството и функциите на 
органите на нервната система.
• Свързва особеностите в 
устройството с функцията на 
органите.
• Изброява в последователност 
основните елементи на 
рефлексната дъга и ги посочва 
върху изображение.

главен мозък,
гръбначен 
мозък,
нерви

Актуализиране на знания.
Сравняване на структури 
и функции при 
бозайниците и при 
човека.
Посочване върху 
изображение на 
структури.

Устен контрол.
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Свързва особеностите на 
нервната система при човека с 
негови дейности.

68 25 Нервна система 
и здраве

Нови знания • Изброява фактори, които 
влияят благоприятно и фактори, 
които влияят неблагоприятно 
върху нервната система.
• Изброява начини за справяне 
със стреса.
• Назовава заболявания на 
нервната система – депресии, 
неврози, мозъчен инсулт.
• Описва заболяванията по 
алгоритъма: същност – признаци 
– основни причини за възникване.
• Изброява правила за 
долекарска помощ при загуба на 
съзнание.

Извличане на 
информация от таблици 
(относно факторите, 
които влияят на нервната 
система и заболявания, 
свързани с нея).

Устен контрол.

69 26 Грижи за 
нервната 
система

Дискусия • Изброява правила за опазване 
на здравето на нервната система.
• Осъзнава отговорността за 
постъпките и поведението си при 
рискови за здравето ситуации.
• Оценява личните си избори 
като полезни или вредни за 
собственото здраве.

Участие в дискусия за 
правила за здравословен 
начин на живот.

Оценяване на 
уменията за участие
в дискусия.

70 26 Опорно-
двигателна 
система

Нови знания • Изброява и посочва (върху 
изображение, модел) органите на 
опорно-двигателната система.
• Изброява видовете свързвания 
между костите и привежда 
примери.
• Свързва вида свързване с 
функцията на съответните кости.
• Обяснява функционалните 
връзки между нервната и опорно-
двигателната система.
• Описва растежа и развитието на

кости,
мускули

Актуализиране на знания.
Работа с фигури, макети и
др.
Сравняване на системи по
устройство и функции.

Устен контрол.
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опорно-двигателната система.
• Изброява особености на 
опорно-двигателната система на 
човека и ги свързва с негови 
специфични дейности.
• Сравнява опорно-двигателната 
система на човека с тази на 
бозайниците по строеж и 
функции.

71 27 Опорно-
двигателна 
система и 
здраве

Нови знания • Изброява фактори, които влияят
благоприятно, и фактори, които 
влияят неблагоприятно върху 
опорно-двигателната система.
• Назовава заболявания на 
опорно-двигателната система – 
рахит, ревматизъм, артрит, 
остеопороза.
• Описва заболяванията по 
алгоритъма: същност – признаци 
– основни причини за възникване.
• Изброява правила за долекарска
помощ при увреждания на 
опорно-двигателната система.

Извличане на 
информация от таблици.

Устен контрол.

72 27 Грижи за 
опорно-
двигателната 
система

Работа по 
проекти

• Познава основните етапи при 
разработване на проект.
• Работи в екип.
• Участва в разработването на 
проект на тема, свързана с 
грижите за здравето на опорно-
двигателната система.
Оценява необходимостта от 
здравословен начин на живот.

Работа в екип.
Участие в разработването
на проект.

Оценяване на 
работа в екип.
Самооценяване.

73 28 Полова система 
на човека

Нови знания • Обяснява значението на 
процеса размножаване.
• Изброява и посочва (на 
изображение, модел) органи на 
мъжката и на женската полова 
система при човека.

мъжка полова 
система,
женска полова 
система

Актуализиране на знания.
Извличане на 
информация от таблица.
Работа с фигури, макети и
др.

Устен контрол.
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• Описва разположението, 
особености в устройството, както 
и функциите на мъжките и на 
женските полови органи.
• Обяснява какво представлява 
менструацията.

74 28 Полова система 
и здраве

Нови знания • Изброява фактори, които влияят
благоприятно, и фактори, които 
влияят неблагоприятно върху 
половата система.
• Назовава полово предавани 
инфекции – трихомоназа, СПИН.
• Описва полово предаваните 
инфекции по алгоритъма: 
същност – признаци – основни 
причини за възникване.
• Изброява начините за 
заразяване с вируса, причиняващ 
СПИН.
• Оценява отговорността и риска 
за здравето на израстващия 
организъм при ранни сексуални 
контакти.
• Свързва здравето на човека с 
личните избори, които прави.

Извличане на 
информация от таблици.
Участие в дискусия за 
риска и отговорността 
при полови контакти.

Устен контрол.

75 29 Растеж и 
развитие на 
човека

Нови знания • Описва зародишното развитие 
на човека.
• Описва в последователност 
периодите от следзародишното 
развитие на човека с акцент върху
пубертета.

Подреждане в 
последователност на 
етапите от развитието на 
човека.
Извличане на 
информация от таблица.
Сравняване на 
особеностите в половото 
съзряване на двата пола.

Оценка на работа в 
екип.
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76 29 Грижа за 

растежа и 
развитието в 
училищната 
възраст

дискусия • Осмисля и приема естествения 
произход на промените, които 
настъпват в организма през 
пубертета.
• Дискутира: промените, които 
настъпват в организма през 
пубертета; правото на равни 
възможности за хората с различна
сексуална ориентация; правила за
опазване на репродуктивното 
здраве.

Участие в дискусия по 
проблеми, свързани с 
растежа и развитието в 
училищната възраст.

Оценяване на 
умението за 
дискусия.

77 30 Движение на 
вещества в 
организмите. 
Жизнени 
процеси

преговор и 
обобщение

• Свързва знанията за жизнените 
процеси хранене, дишане и 
отделяне (от 5. клас) с тези за 
дразнимост, движение, 
размножаване, растеж и развитие 
(от 6. клас).
• Сравнява процесите 
дразнимост, движение, 
размножаване, растеж и развитие 
при растенията, животните и 
човека.
• Привежда примери за 
взаимовръзката между 
устройство и функция в 
организмите.
• Аргументира твърдението за 
единството на неживата и живата 
природа.

Актуализиране и 
обобщаване на знания.
Сравняване на организми 
по устройство и функции.
Анализиране на 
информация, представена
в табличен вид.

Устен контрол

78 30 Структура и 
жизнени 
процеси на 
организмите

Самооценка и 
самоконтрол

• Прави самооценка.
• Сравнява оценката на учителя 
със самооценката си.
• Ориентира се за това как учи, 
какво постига, какви грешки 
допуска.

Самостоятелна 
познавателна дейност.
Рефлексия и 
самооценяване.

Самооценка.

79 31 Движението в 
света около нас

Преговор и 
обобщение

• Привежда примери за движения
на атоми, молекули, вещества и 
тела (неживи и живи).

Обобщаване на знанията 
за различни видове 
движения в неживата и в 

Устен контрол.
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• Описва и илюстрира с примери 
значението на знанията за 
движението.
• Аргументира единството на 
неживата и живата природа, като 
привежда примери за общото им 
свойство – движението.

живата природа.
Конкретизиране на 
знанията за движения на 
атоми, молекули, 
вещества и тела (неживи 
и живи).
Проучване на примери и 
привеждане на нови.

80 31 Човекът – част 
от природата

Преговор и 
обобщение

• Доказва с примери 
принадлежността на човека към 
живата природа.
• Наблюдава, проучва и 
представя резултати от 
въздействия на човека върху 
природата.
• Съставя прогнози за резултати 
от въздействия на човека върху 
природата.
• Обяснява същността на 
устойчивото развитие.
• Дискутира устойчивото 
развитие и възможностите за 
личен принос.

Решаване на творчески 
задачи.
Наблюдаване, проучване 
и представяне на 
резултати.
Прогнозиране.
Участие в дискусия.

Оценяване на 
самостоятелно 
решени творчески 
задачи.

81 32 Проверка на 
изходното 
равнище

Контрол и оценка • Показва знания и умения, 
свързани с очакваните резултати 
и основните понятия по човекът и
природата в 6. клас.

Решаване на тестови 
задачи.

Контролна работа. Тест (в два 
варианта) от 
книгата за 
учителя

Разработил: ……………………………………..
(Име, фамилия, подпис)
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ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като 
се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по 
училищен учебен план за съответния клас.

4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.

5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя
и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.

6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно 
разпределение.

7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.

8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).

9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на 
учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна 
програма.

10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял
раздел) при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни 
упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и 
форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.

11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се 
отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно 
разпределение на задължителните учебни часове за годината.
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