
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.

Уроци за нови знания: 45.

Уроци за преговор и обобщение: 8.

За практически дейности (лабораторни уроци, упражнения, семинари, учебни екскурзии, дискусии, защита на проекти: 20.

Уроци за контрол и оценка: 7.

Резерв: 5 учебни часа

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% 53%

За преговор и обобщение до 9% 9%

За практически дейности (лабораторни
упражнения, дискусии, семинари,

учебни екскурзии и др.)
не по-малко от 22% 24%

За контрол и оценка до 9% 8%
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 3 часа седмично = 54 часа

№
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ред
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ч
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н
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п
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ед

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

Забележка

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

човекът и 
природата за 5. 
клас

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

Актуализиране на очакваните 
резултати по теми от учебната
програма по човекът и 
природата за 5. клас.

2 1 Проверка на 
входното 
равнище

Контрол и оценка Знае величините обем, маса, 
температура, техните единици 
и уредите за тяхното 
измерване.
Знае, че телата се състоят от 
градивни частици, които се 
движат хаотично.
Разбира разликата между 
топлина и температура.
Описва с примери основни 
топлинни явления – 
температурно разширяване, 
топлопроводност, конвекция, 
преходи между състоянията на 
веществата.

Решаване на тестови задачи. Писмена 
проверка и 
оценка.

3 1 Движение и 
покой

Нови знания Илюстрира с примери 
праволинейни и криволинейни 
движения.

траектория,
път, (m, km)

Разглеждане на илюстрации.
Сравняване на криволинейни 
и праволинейни движения.
Изясняване на понятието 
„траектория“.
Даване на примери за изминат
път.

Устна проверка и 
оценка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4 2 Скорост Нови знания Сравнява движенията според 

тяхната скорост.
скорост,
(km/h, m/s)

Изясняване на равномерно 
движение чрез примери.
Въвеждане на физичната 
величина скорост.
Превръщане на единиците за 
скорост.
Даване на примери за по-
бързи, по-бавни, равномерни 
и неравномерни движения.

Устна проверка и 
оценка.
Оценка на 
участието в часа.

5 2 Равномерно 
движение 

Решаване на 
задачи

Пресмята скорост (в m/s и 
km/h), път и време при 
равномерно движение на хора, 
животни и в транспорта.

Систематизиране на 
величините за описване на 
движение и връзките между 
тях.
Решаване на задачи.
Прилагане на знания за 
аритметични действия с 
десетични дроби.

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

6 2 Сили и 
движение

Нови знания Илюстрира с примери 
действието на различни сили 
(теглене, бутане, привличане).
Характеризира силите с 
големина, посока и приложна 
точка.

нютон, (N) Даване на примери за 
действието на различни сили.
Измерване на сили със 
силомери.

Устна проверка и 
оценка.

7 3 Сила на 
тежестта

Нови знания Обяснява силата на тежестта с 
гравитационното привличане 
на телата към земната 
повърхност.

сила на тежестта Измерване на силата на 
тежестта на различни 
тежести.
Гледане на симулации и 
правене на изводи за силата на
тежестта на други планети.

Устна проверка и 
оценка.

8 3 Сили на триене Нови знания Описва ролята на силите на 
триене при движението на 
човека и превозните средства.

сили на триене Опитно изследване на силите 
на триене.
Илюстриране на полезното и 
вредното действие на силите 
на триене.

Устна проверка. 
Оценка на 
участието в 
учебния час.

9 3 Уравновесяван
е на сили

Нови знания Описва действието на сили, 
които се уравновесяват, и на 
сили, които не се 
уравновесяват.

сила на 
еластичност, 
сила на реакция на 
опората

Даване на примери за сили, 
които се уравновесяват.
Демонстриране на действието 
на сили, които не се 

Устна проверка и 
оценка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
уравновесяват.
Представяне с насочени 
отсечки на сили с еднакви и с 
различни посоки.

10 4 Безопасност на
движението по 
пътищата 

Семинар Изброява някои условия за 
безопасност на движението по 
пътищата (безопасна скорост, 
безопасно разстояние, време за 
реакция на водача, спирачен 
път).

Работене в екип.
Работене с различни 
източници.
Систематизиране на 
информация по 
предварително зададена тема.
Представяне на презентации с
помощта на мултимедийни 
средства.

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

11 4 Прости 
механизми

Нови знания Описва качествено действието 
на лоста и макарата.

прости механизми,
лост,
макара, опорна 
точка на лост,
рамена на лоста,
едностранен лост,
двустранен лост,
подвижна макара,
неподвижна макара

Разглеждане на илюстрации.
Демонстриране на 
уравновесяване на лост с 
различни тежести.
Четене на текстове за прости 
механизми.
Даване на примери от бита за 
използване на прости 
механизми.

Устна проверка и 
оценка на 
участието в 
учебния час.

12 4 Предимства 
при използване
на лостове и 
макари 

Лабораторно 
упражнение

Конструира опитна постановка.
Прави измерване със силомер и
линийка.
Проверява опитно условието за
равновесие на лост.

Правене на опити за 
установяване на предимствата
при използване на прости 
механизми в бита и техниката.
Обобщаване и 
систематизиране на 
получените резултати.
Правене на изводи.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.

13 5 Натиск и 
налягане

Нови знания Знае връзката между силата на 
натиск и налягането.
Дава примери за ролята на 
налягането в бита и техниката.

сила на натиск,
налягане,
паскал, (Ра, kPa ) 

Демонстриране на връзката 
между силата, площта и 
налягането.
Обясняване на някои явления 
чрез връзката между силата на
натиск и налягането.

Устна проверка и 
оценка.

14 5 Налягане на 
газове и 

Нови знания Обяснява качествено 
зависимостта на атмосферното 

атмосферно 
налягане,

Прилагане на знания от 
географията за атмосферно 

Устна проверка и 
оценка. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
течности налягане и налягането на 

течностите от височината 
(дълбочината).

хидростатично 
налягане

налягане и неговата 
зависимост от надморската 
височина.
Изясняване на ролята на 
атмосферното и 
хидростатичното налягане за 
корабоплаването и 
въздухоплаването.

15 5 Плътност Нови знания Пресмята плътност на 
вещество и на тяло, изградено 
от това вещество, с известни 
маса и обем.

плътност,
(g/cm3, kg/m3),
средна плътност

Правене на демонстрации с 
везна и тела с различна 
плътност.
Пресмятане на плътността на 
тела с известни обем и маса.

Устна проверка и 
оценка.

16 6 Изтласкваща 
сила и плаване 
на телата

Нови знания Обяснява качествено плаването
и потъването на телата.

Правене на демонстрации за 
плаване на телата.
Правене на изводи за 
плаването и потъването на 
телата.
Работене с таблица.

Устна проверка и 
оценка.

17 6 Плътност и 
плаване на 
телата 

Решаване на 
задачи

Решава практически задачи, 
свързани с пресмятане на 
плътност и с определяне на 
условията за плаване на тела.

Преминаване от едни единици
в други.
Прилагане на знания от 
математиката за пресмятане 
на обем на паралелепипед.
Прилагане на връзката 
плътност, маса и обем в 
различни ситуации.
Получаване на информация от
илюстрации и таблици. 

Устна проверка. 
Оценка на 
участието в 
учебния час.

18 6 Опитно 
определяне на 
плътност 

Лабораторно 
упражнение

Определяне на плътността на 
течности и на твърди тела и 
измерване на големината на 
изтласкваща сила.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.

19 7 Електрични 
сили и строеж 
на атома

Нови знания Описва атома като изграден от 
положително заредено ядро и 
от елек-трони.
Знае, че протоните имат 

електрична сила,
електричен заряд,
атом, атомно ядро, 
електрон, протон, 

Прилагане на знания за 
строежа на веществата, учени 
по човекът и природата в 5. 
клас.

Устна проверка и 
оценка.

5



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
положителен електричен заряд,
а електроните – отрицателен.

неутрон Разглеждане на изображения 
на атоми.
Сравняване на 
гравитационната сила и 
електричната сила.

20 7 Наелектризира
не на телата

Нови знания Обяснява привличането и 
отблъскването на 
наелектризираните тела с 
действието на електрични 
сили.
Описва качествено 
наелектризирането на телата.
Дава примери за електрични 
явления в природата.

Самостоятелно наблюдаване и
извършване на
опити за наелектризиране на 
тела чрез триене.
Обясняване на привличането 
и отблъскването на 
наелектризираните тела с 
действието на електрични 
сили.

Устна проверка и 
оценка.

21 7 Електричен ток
и електрически
вериги

Нови знания Разграничава проводници и 
изолатори и илюстрира с 
примери тяхното приложение.
Описва предназначението на 
елементите на проста 
електрическа верига (батерия, 
лампа, прекъсвач, диод).

проводници,
изолатори,
електричен ток,
консуматори на ток,
източник на ток,
прекъсвач,
полюси 

Демонстриране на 
проводници и изолатори.
Даване на примери за тяхното 
приложение.
Чертаене на схема на проста 
електрическа верига.
Запознаване със схемните 
обозначения на елементите в 
проста електрическа верига.

Устна проверка и 
оценка.

22 8 Свързване и 
изследване на 
електрически 
вериги 

Лабораторно 
упражнение

Свързва електрически лампи 
успоредно и последователно 
към батерия.

Свързване на електрическа 
верига по дадена схема.
Изследване на електрическа 
верига от две последователно 
или успоредно свързани 
лампи.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.

23 8 Електричествот
о в бита и в 
техниката 

Семинар Илюстрира с примери от 
всекидневието действието на 
електричния ток и 
преобразуването на 
електричната енергия.
Разбира опасността от токов 
удар и спазва основни правила 
за безопасна работа с 
електрически уреди.

топлинно,
светлинно и 
механично 
действие на тока,
електрична 
енергия,
токов удар

Работене в екип.
Използване на различни 
източници на информация.
Систематизиране на 
информация по 
предварително зададена тема.
Представяне на презентации с
помощта на мултимедийни 
средства.

Устна проверка и 
оценка на 
групова и/или 
самостоятелна 
работа.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
24 8 Магнити и 

магнитни сили
Нови знания Обяснява привличането и 

отблъскването на полюсите на 
постоянните магнити с 
действието на магнитни сили.
Илюстрира с примери 
приложението на магнитите 
(магнитни карти и дискове).

магнитни сили,
магнитни полюси

Демонстриране и  обясняване 
на привличането и 
отблъскването на полюсите на
постоянните магнити с 
действието на магнитни сили.

Устна проверка и 
оценка.

25 9 Електромагнит
и и техните 
приложения

Нови знания Описва качествено действието 
на електромагнита и 
илюстрира с примери 
приложението му.

Демонстриране и описване на 
действието на електромагнит.

Устна проверка и 
оценка.

26 9 Физични 
явления 

Обобщение Знае, разбира и прилага 
изучаваните закономерности.

Обобщаване на физичните 
явления като общи природни 
закономерности, отнасящи се 
както за неживата, така и за 
живата природа. Описване на 
движенията в макро- и 
микросвета с едни и същи 
характеристики.

Устна проверка и 
оценка на 
участието в 
учебния час.

27 9 Физични 
явления

Контрол
и оценка

Знае, разбира и прилага 
изучаваните закономерности.

Решаване на теста от 
учебника

Писмена 
проверка и 
оценка.

28 10 Частици, които 
изграждат 
веществата

Нови знания Описва основните градивни 
частици на веществата: атоми, 
молекули и йони.
Различава атоми, молекули и 
йони по техни характеристики.
Познава получаване на йони от 
атоми и определя заряда им.
Дава примери за атоми, 
молекули и йони.

йони Припомняне на 
характеристики на атоми и 
молекули.
Въвеждане на понятието 
„йон“ и схема за получаване 
на йони от атоми.
Определяне на заряд на йон, 
получен от атом.
Описване на характеристики 
на атоми, молекули и йони и 
даване на примери.
Разпознаване на атоми, 
молекули и йони по дадени 
модели и схеми.

Устна проверка и 
оценка на 
уменията за 
съставяне на 
схеми за 
образуване на 
йони.

29 10 Химичен 
елемент

Нови знания Разширява знанията за строежа
на атомното ядро.

химичен елемент Припомняне на знания за 
строежа на атомите.

Устна проверка 
на знания за 

7



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Определя химичния елемент 
като вид атомни с еднакъв брой
на протоните в ядрото.
Дава примери за атоми и йони 
на един и същи химичен 
елемент.

Разширяване на знанията за 
строежа на атомното ядро – 
въвеждане на протоните и 
неутроните като градивни 
частици.
Обяснение защо атомът е 
електронеутрална частица.
Въвеждане на информация, че
атоми, които имат еднакъв 
брой протони в ядрата, са от 
един и същи вид.
Даване на примери за атоми 
от един вид (кислородни 
атоми).
Описване на получаването на 
кислородния йон от 
кислороден атом, който 
присъединява 2 е–.
Сравняване на състава на 
ядрата на кислородния атом и 
кислородния йон.
Въвеждане на понятието 
„химичен елемент“ като вид 
атоми и йони с еднакъв брой 
на протоните в ядрото.
Разпознаване на атомни 
частици (атоми и йони), които 
принадлежат на един и същ 
или на различни химични 
елементи.

определяне на 
частици, които 
принадлежат на 
един и същ или 
различни 
химични 
елементи.

30 10 Прости и 
сложни 
вещества

Нови знания Определя простите вещества 
като вещества, изградени от 
градивни частици на един 
химичен елемент, а сложните – 
от градивни частици на два или
повече химични елементи.
Различава прости и сложни 
вещества по описание на 

просто вещество,
сложно вещество, 
химично 
съединение

Описване на състава на 
метали – злато, сребро и др., с 
акцент, че са изградени от 
атомите на един и същ 
химичен елемент.
Въвеждане на понятието 
„просто вещество“.
С помощта на обемни модели 

Устна проверка 
на умения да 
определят вида 
на вещества.

8



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
състава или по модел.
Дава примери за прости и 
сложни вещества от 
ежедневието (практиката).

на молекули на кислород, озон
и др. разширяване на 
съдържанието на понятието 
„просто вещество“. 
Описване на състава на водата
с помощта на обемен модел и 
въвеждане на понятието 
„сложно вещество“.
Въвеждане на понятието 
„химично съединение“.
При използване на обемни 
модели и чертежи на 
молекули определяне на вида 
на вещества.
Сравняване на прости и 
сложни вещества по описание 
на състава.
Даване на примери за прости 
и сложни вещества от 
практиката.

31 11 Вещества и 
градивните им 
частици

Упражнение Прилага знанията за: 
градивните частици на 
веществата, прости и сложни 
вещества; химичен елемент.

На основа на модели 
определяне на:
а) вида на веществото – 
просто или сложно;
б) вида на градивните 
частици;
в) броя на различните 
химични елементи. 
Съставяне на схеми за 
получаване на йони.
Участие в беседа.
Решаване на задачи от 
учебника или работната 
тетрадка.

Устна и писмена 
проверка чрез 
решаване на 
тестови задачи.

Тест от 
учебника 
или 
работната 
тетрадка

32 11 Физични 
свойства на 
веществата

Нови знания Описва по алгоритъм 
физичните свойства на 
веществата.

Описва физични свойства на 
вещества, като използва 
образци от веществата и 
снимки от учебника. 

Проверка на 
знанията на 
учениците да 
характеризират 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Припомняне на изучени в 5. 
клас физични свойства на 
вещества и как може да бъдат 
описани.
Разширяване на знанията за 
определяне на физичните 
свойства чрез опити и чрез 
пресмятане и измерване.
Групиране на физичните 
свойства около външния им 
вид, физико-механичните им 
свойства и физични 
константи.
Затвърдяване на знанията чрез
решаване на експериментални
задачи.
Описване на физични 
свойства на вещества, познати
от практиката.
Възлагане на домашен 
експеримент и анализ на 
отчетените резултати.

физичните 
свойства на 
вещества.

33 11 Химични 
реакции

Нови знания Свързва химичните реакции с 
такива промени на веществата, 
при които става превръщане на 
едни вещества в други, нови 
вещества чрез прегрупиране на
градивните частици на 
изходните вещества.
Знае, че при химичните 
реакции видът на химичните 
елементи се запазва.
Познава начини за означаване 
на химични реакции.

химична реакция Въвеждане на темата чрез 
химичен експеримент – 
разлагане на амонячна сода 
под действие на висока 
температура. 
Описване на явлението и 
веществата, които се 
получават.
Припомня се отитът от 5. клас
– взаимодействие на желязо и 
сяра, с акценти върху 
описание на свойствата на 
изходните вещества, 
признаците на реакцията и 
свойствата на крайния 
продукт.

Устна проверка 
чрез решаване на 
конкретни задачи
и отговор на 
въпроси.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Въвежда се понятието 
„химична реакция“, като 
такива промени на 
веществата, при които става 
превръщане на едни вещества 
в други, нови вещества.
Въвеждат се понятията: 
изходни или реагиращи 
вещества и реакционни 
продукти.
Разсъждава върху същността 
на химичните реакции – 
прегрупиране на градивните 
частици на изходните 
вещества, при което в резултат
на свързването им се 
получават нови вещества.
Затвърдява се знанието, като 
се обяснява свързването на 
желязото и сярата.
Въвеждане на означаването на
химичните реакции, както и 
на прочита на химичното 
уравнение.
Наблюдаване на опити за 
определяне на вида на 
промените на едно вещество –
физични или химични.
Записване схематично на 
демонстрирани химични 
реакции.
Решаване на задачи, 
изискващи определяне на 
изходни вещества и продукти 
на реакцията.
Сравняване на физични и 
химични процеси чрез 
конкретни примери.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Извличане на информация от 
модели и схеми за химични 
процеси.

34 12 Условия за 
протичане на 
химичните 
реакция

Нови знания Свързва протичането на 
химична реакция с природата 
на веществата, както и с 
условията: да са в добър 
контакт, което се осигурява 
чрез стриване, разтваряне в 
подходящ разтворител, 
разбъркване; в някои случаи 
веществата да са нагрети до 
необходимата за протичането 
на реакцията температура или 
под действие на електричен ток
или пряка слънчева светлина.

Въз основа на снимков 
материал и химични опити 
извеждане на условието, че 
протичането на химична 
реакция зависи преди всичко 
от природата на веществата.
С помощта на опита 
взаимодействие на мед с хлор 
се заключава, че важно 
условие е веществата да са в 
добър контакт помежду си. 
Постигането на този контакт 
става по няколко начина: чрез 
стриване, разтваряне в 
подходящ разтворител, 
разбъркване.
Описване на опита 
взаимодействие на мед с хлор 
и уточняване на условието, че 
веществата трябва да се 
нагреят до подходяща 
температура.
Въз основа на примера с 
фотосинтезата се допълва и 
наличието на светлина в 
определени случаи.
Описвайки разлагането на 
вода под действие на 
електричен ток, се уточнява и 
условието действие на 
електричен ток. 
Обобщаване на условията за 
протичане на химични 
реакции.
Обсъждане как може да се 

Устна проверка 
чрез описване на 
опити, 
видеофилми с 
химични 
експерименти, 
снимки.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
прекрати протичането на 
химична реакция.
Решаване на задачи с цел 
затвърдяване чрез описване на
условия за протичане на 
химични реакции, извършени 
като демонстрационни опити 
или познати от практиката 
химични реакции.
Записване на химични реакции.
Решаване на задачи от 
учебника и от тетрадката.

35 12 Признаци за 
протичане на 
химичните 
реакция

Нови знания Характеризира отделянето на 
топлина и светлина, промяната 
на магнитните свойства на 
веществата, промяната на цвета
на веществата, получаването и 
разтварянето на утайка, 
отделянето на газ или на 
миризма като признаци за 
протичането на химична 
реакция.

Посочване на примери и 
описване на химични 
процеси, протичащи в 
природата и в практиката на 
човека
Обсъждане на външните 
признаци, по които се 
заключава, че между сярата и 
желязото е протекла химична 
реакция – отделяне на 
топлина и светлина и промяна 
на магнитните свойства.
Описване на признаците за 
разлагането на амонячна сода 
при приготвяне на сладкиши в
кухнята – отделяне на 
миризма.
Чрез опита получаване на 
меден дихидроксид от меден 
сулфат и основа и 
разтварянето на утайката под 
действие на солна киселина се
извеждат и другите два 
признака.
Обобщаване на признаците за 
протичане на химични 

Устна проверка 
чрез описване на 
опити, 
видеоклипчета с 
химични 
експерименти, 
снимки.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
реакции.
Решаване на задачи – 
определяне на признаци за 
протичане на химични 
реакции, извършени като 
демонстрационен 
експеримент или познати от 
практиката.
Записване на реакции с 
уравнения и уточняване на 
изходните вещества и 
реакционните продукти.

36 12 Химични 
свойства на 
веществата. 
Закон за 
запазване на 
масата на 
веществата

Нови знания Определя химичните свойства 
като свойства на веществата да 
участват в химични реакции.
Дефинира закона за запазване 
на масата на веществата при 
протичане на химичните 
реакции.
Обяснява защо не се променя 
масата на веществата при 
химичните реакции.

химични свойства Поставяне на проблема за 
предвиждане на това с какви 
вещества може да 
взаимодейства дадено 
вещество.
Въвеждане на схема за 
изучаване на непознато 
вещество в последователност: 
физични свойства по 
известния алгоритъм и опитно
– химичните промени, които 
търпи веществото.
Въвеждане на понятието 
„химични свойства“ като 
свойства на веществата да 
участват в химични реакции.
Затвърдяване на схемата за 
изучаване на вещество върху 
конкретен пример.
Анализиране на химична 
реакция с акцент, че при 
химичните реакции се 
променят веществата, но се 
запазват химичните елементи.
Поставяне на проблема дали 
се променя масата на 

Устна проверка 
при описване на 
опити, както и 
при анализ на 
исторически 
факти. Текуща 
оценка на 
умението да 
анализират и 
прилагат знания.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
веществата.
Въз основа на исторически 
факти и описание на опити се 
заключава, че сборът от 
масите на реагиращите 
вещества е равен на сбора от 
масите на веществата, които 
се получават при 
взаимодействието.
Обясняване защо не се 
променя масата на веществата
при химичните реакции.
Решаване на задачи от 
учебника или от тетрадката.

37 13 Горене Нови знания Характеризира горенето като 
химична реакция, при която се 
отделят топлина и светлина.
Приложение на горенето за 
добиване на енергия в бита, 
промишлеността и транспорта.

горене Въвеждане на темата чрез 
обсъждане на горенето, 
изиграло важна роля в 
развитието на човечеството.
Извеждане на дефиницията за 
горене чрез сравняване на два 
опита – горене на водород в 
среда от кислород и в среда от
хлор.
Уточняване на важните 
условия да протича процесът 
горене – вещество, което да 
гори, кислород или друго 
вещество, коeто да участва в 
химичната реакция, и 
източник на запалване.
Обсъждане на приложението 
на горенето за добиване на 
енергия в редица промишлени
предприятия, за транспорта.
Поставяне на екологични 
проблеми, които съпровождат 
процеса.
Извличане на информация от 

Устна проверка, 
оценяване при 
отговори на 
въпроси и 
решаване на 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
различни източници с цел 
самостоятелно проучване или 
в екип на приложението на 
процеса горене.
Съставяне на текст за 
същността и приложението на
процеса горене.

38 13 Свойства на 
веществата

Лабораторно 
упражнение

Описва състоянието и 
характерни физични и химични
свойства на непознато 
вещество.
Извлича информация от 
химични експерименти, описва
опитни резултати и прави 
изводи в протокол.

Припомняне на схемата за 
изучаване на непознато 
вещество – описване на 
състоянието на веществото, 
неговите физични свойства и 
изпълнение на опити, чрез 
които да се уточнят 
химичните свойства.
Поставяне на целта на 
занятието.
Проверяване на наличните 
вещества и лабораторни 
съдове.
Запознаване с техниката за 
безопасна работа.
Изследване на физични и 
химични свойства на 
алуминия, описани подробно 
в учебника и работната 
тетрадка. 
Описване на опитните 
резултати в протокол.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.

39 13 Вещества и 
химични 
реакции

Обобщение Затвърдяване на знанията за 
химични реакции, условия и 
признаци за притичането им; за
горенето като вид химична 
реакция и закона за запазване 
на масата на веществата.

Решаване на логически и 
приложни задачи върху 
химични реакции – 
означаване, описване, 
характеристика.
Решаване на тестови задачи с 
изборен отговор.

Устна проверка, 
оценяване при 
отговори на 
въпроси и 
решаване на 
задачи.

40 14 Вещества и 
химични 

Контрол и оценка Показва знания и умения, 
свързани с очакваните 

Решаване на задачи. Оценяване на 
знанията за 

Тест от 
учебника и 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
реакции резултати и основните понятия. химични реакции

и закона за 
запазване на 
масата на 
веществата.

от 
тетрадката

41 14 Кислород. 
Химично 
съединяване

Нови знания Описва молекулния строеж и 
характерни физични и химични
свойства на кислорода.
Дефинира химичното 
съединяване като вид химична 
реакция, при която от две или 
повече вещества се получава 
само едно химично 
съединение.
Разпознава по описание и по 
модел реакции на химично 
съединяване.

кислород,
химично 
съединяване

Мотивиране на изучаването на
кислорода чрез обсъждане на 
значението му за процесите 
дишане и горене, както и 
разпространението на 
елемента.
Припомняне на алгоритъма, 
по който се изучават 
веществата.
Като се използват знанията за 
прости вещества и при 
използване на обемен модел 
на молекулата, се уточнява 
молекулният строеж на 
кислорода.
Като се използват цилиндри, 
пълни с кислород, се описват 
състоянието и външният вид 
на веществото.
С помощта на таблици за 
физични константи се 
уточняват плътността, 
температурите на топене и на 
кипене.
Обсъжда се и разтворимостта 
на кислорода във вода и се 
свързва с практическото 
значение на това свойство.
Последователно се извършват 
опитите взаимодействие на 
кислород с въглерод 
(нажежено въгленче, което се 
разпалва – реакция, която се 

Устна проверка и 
оценяване при 
схематичното 
записване на 
химичните 
реакции и техния 
анализ.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
използва и за доказване на 
кислород); със сяра, както и с 
метали (магнезий).
След всеки опит се записват 
уравненията, уточняват се 
изходните 
вещества и реакционните 
продукти.
Въвеждане на процеси, 
свързани с отделяне на 
топлина.
Характеризират се реакциите, 
в които участва кислородът.
Въвежда се понятието 
„оксид“.
Сравняват се трите реакции на
свързване на кислорода с 
въглерод, сяра и метали, 
обсъждат се броят на 
изходните вещества и 
реакционните продукти и се 
въвежда реакцията химично 
съединяване.
Решаване на задачи с цел 
обобщаване и затвърдяване на
знанията за химично 
съединяване и свойства на 
кислорода.

42 14 Получаване на 
кислород. 
Химично 
разлагане

Нови знания Познава промишлени и 
лабораторни методи за 
получаване на кислород.
Дефинира химичното 
разлагане като вид химична 
реакция, при която от едно 
вещество се получават две или 
повече нови вещества.
Разпознава по описание и по 
модел реакции на химично 

химично разлагане Обсъждане на необходимостта
от получаване на кислород.
Описване на промишлени 
методи за получаване на 
кислород от въздух и чрез 
електролиза на вода.
Въвеждане на процеси, 
свързани с поглъщане на 
топлина.
Запознаване с лабораторни 

Устна проверка, 
оценяване при 
схематичното 
записване на 
химичните 
реакции и техния 
анализ.
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разлагане. методи за получаване и 

събиране на кислород – от 
водороден пероксид и от 
калиев перманганат.
Обсъждане на методи за 
събиране на кислород чрез 
изместване на въздух и чрез 
изместване на вода. 
Обясняване на двата метода на
основата на физичните 
свойства на кислорода.
Схематично записване на 
химичните процеси.
В резултат на анализ на 
записите на химичните 
процеси се извежда 
химичното разлагане като вид 
химична реакция.
Използване на знания за 
разпознаване на химичното 
разлагане по описание, по 
модел или по представена със 
схема химична реакция.

43 15 Получаване на 
кислород

Лабораторно 
упражнение

Получава газ и го събира чрез 
изместване на въздух.
Затвърдява получаване на 
кислород от калиев 
перманганат и методите за 
неговото събиране и доказване.

Припомняне на свойствата и 
методите за получаване и 
събиране на кислород. 
Поставяне на целта на 
занятието.
Проверяване на наличните 
вещества и лабораторни 
съдове.
Запознаване с техниката за 
безопасна работа.
Провеждане на експерименти.
Описване на опитните 
резултати в протокол.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.
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44 15 Основни 

видове 
химични 
реакции

Упражнение Затвърдява знанията за двата 
изучени вида химични 
реакции.
Дава примери за реакции на 
химично разлагане и 
съединяване.
Дава примери на горене.

Описване и дефиниране на 
двата изучени вида химични 
реакции.
Решаване на логически и 
приложни задачи върху 
видове химични реакции. 
Сравняване на двата вида 
химични реакции по 
описание, по модел или по 
представяне със схема.
Решаване на тестови задачи с 
изборен отговор.

Оценяване на 
знанията за 
видове химични 
реакции.

Задачи от 
учебника и 
от 
тетрадката

45 15 Получаване и 
свойства на 
водорода

Нови знания Познава промишлени и 
лабораторни методи за 
получаване на водород.
Описва молекулния строеж, 
състоянието и характерни 
физични и химични свойства 
на водорода.
Познава важни области на 
приложение на водорода.

водород Въвеждане на промишления 
метод за получаване на 
водород чрез припомняне на 
промишления метод 
електролиза на вода.
Опитно въвеждане на 
лабораторен метод за 
получаване на водород чрез 
взаимодействие на киселина с 
метал – взаимодействие на 
цинк и сярна или солна 
киселина.
Припомняне на алгоритъма за 
изучаване на веществата.
С използване на топков модел 
на молекулата на водорода се 
уточнява молекулният строеж 
на простото вещество.
Като се използват цилиндри, 
пълни се водород, се описват 
състоянието и външният вид 
на веществото.
С помощта на таблици за 
физични константи се 
уточняват плътността и 
температурата на топене и на 

Устна проверка, 
оценяване при 
записване на 
схеми на 
химични реакции
и техния анализ.
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кипене.
Обсъжда се и разтворимостта 
на водорода във вода.
Последователно се извършват 
опитите за взаимодействие на 
водород с кислород 
(водородът гори) и опитът, че 
не поддържа горенето.
Подробно се обсъжда, че с 
кислорода и с въздуха 
образува взривоопасни смеси.
Акцентира се на техника за 
безопасна работа с водород – 
необходимост от проверка на 
неговата чистота.
След всеки опит се записват 
уравненията, уточняват се 
изходните вещества и 
реакционните продукти, 
характеризира се видът на 
химичните реакции.

46 16 Желязо. 
Свойства на 
желязото

Нови знания Описва състоянието и 
характерни физични и химични
свойства на желязото (цвят, 
блясък, твърдост, 
електропроводимост, 
топлопроводност, корозия, 
взаимодействие с разредена 
солна киселина).
Познава разпространението и 
употребата на желязото.

желязо Мотивиране на изучаването на
желязото чрез обсъждане на 
значението му и използването 
му в практиката в наши дни и 
в исторически план.
Извличане на информация от 
наблюдения на образци от 
вещества, таблични данни и 
схеми за физичните свойства 
на желязото.
Опитно разкриване на 
химичните свойства на 
желязото: взаимодействието 
му с кислород и с киселини.
Обсъждане на корозията на 
желязото, както и на пътищата
и средствата за ограничаване 

Устна проверка, 
оценяване при 
схематичното 
записване на 
химичните 
реакции и техния 
анализ.
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на процеса.
Описване на приложението на
желязото.
Представяне на текст, схема 
или постер, свързани със 
значението и приложението на
метала, в резултат на 
самостоятелно или в екип 
проучване на приложението 
на желязото.
Характеризиране на желязото 
като биоелемент.

47 16 Изследване на 
свойства на 
желязото

Лабораторно 
упражнение

Затвърдява свойства на 
желязото.

Припомняне на свойствата на 
желязото.
Поставяне на целта на 
занятието.
Проверяване на наличните 
вещества и лабораторни 
съдове.
Запознаване с техниката за 
безопасна работа.
Провеждане на експерименти,
описани в учебника и 
тетрадката – изследване на 
електропроводимостта, 
проявата на магнитни 
свойства на желязото, както и 
взаимодействието му със 
солна киселина и кислород.
Попълване на протоколи, 
съставяне на изводи и 
заключения.

Оценяване на 
експериментална 
работа и 
практически 
умения.

48 16 Свойства на 
веществата

Упражнение Обобщава и затвърдява знания 
за свойства и получаване на 
водород, кислород и желязо.

Решаване на логически и 
приложни задачи върху 
свойства и получаване на 
водород, кислород и желязо.
Решаване на тестови задачи с 
изборен отговор.

Тестова проверка 
на знанията.

Задачи от 
учебника и 
тетрадката
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49 17 Горива Нови знания Дефинира горивата като 

вещества и материали, които се
използват за получаване на 
енергия.
Описва ползите и вредите при 
употребата на горивата.
Характеризира водорода като 
гориво на бъдещето.

горива Използване на знания за 
процеса горене и въвеждане 
на определение за горива като 
вещества и материали, които 
се използват за получаване на 
енергия.
Използва знания от 
практиката при 
характеризиране на горивата, 
които човек използва в 
ежедневието си: въглища, 
нефт, земен газ.
Обръщане на внимание за 
икономично и разумно 
използване на горивата в 
човешката дейност.
Акцентиране на използването 
на водорода като гориво на 
бъдещето.
Описване на ползите и 
вредите при използването на 
горивата.

Устна проверка и 
текуща оценка.

50 17 Химични 
реакции в 
природата и 
човешката 
практика

Самостоятелна 
работа

Описва по-важни процеси, 
които протичат в природата и 
практиката на човека.

Използване на изучен материал
и знания от практиката за 
въвеждане на темата.
Разглеждане на фотосинтезата 
като процес, изключително 
важен за растенията и за 
баланса на въглеродния 
диоксид в атмосферния въздух; 
процес, при който се поглъща 
(натрупва) енергия.
Обсъждане на дишането като 
процес, обратен на 
фотосинтезата, при който се 
освобождава енергия.
Коментиране на 
производствени процеси, при 

Проверка и 
оценка на 
самостоятелната 
познавателна 
дейност.
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които се освобождават:
въглероден диоксид, серни и 
азотни оксиди и други газове, и 
произтичащите при това 
екологични проблеми: 
парников ефект, киселинен 
дъжд, озонова дупка.
Характеризиране на химични 
реакции в човешката практика.
Представяне на проекти, 
презентации, встъпване в роля.
Дискутиране на предварително 
поставени въпроси.
Работа в екип и обсъждане на 
получените от проучването 
резултати.

51 17 Вещества и 
техните 
свойства

Преговор и 
обобщение

Обобщаване на знанията за 
градивните частици и 
свойствата на веществата, 
химичните реакции и 
характеризиране на реакции, 
които протичат в природата и 
практиката на човека.

Използване на придобитите 
знания за обобщаване на тези, 
свързани с вещества, техни 
свойства и приложението им.

Контрол на 
знанията.

52 18 Вещества и 
техните 
свойства

Контрол и оценка Решаване на задачи. Контролна работа. Тест от 
учебника

53 18 Движение на 
веществата в 
растителния 
организъм. 
Проводяща 
система

Нови знания Назовава проводящата система 
и нейните структурни 
елементи, осъществяващи 
движението на веществата и 
продуктите от жизнените 
процеси в растителния 
организъм.
Описва и проследява по схема 
движението на вещества в 
растителния организъм.
Оценява значението на 
транспортната система за 

проводяща система Микроскопско наблюдение на 
трайни микроскопски 
препарати и наблюдение на 
изображения за назовававане 
на проводящите снопчета.
Използване на схема за 
описване и проследяване на 
движението на веществата в 
растителния организъм.
Приложимост на 
микроскопското наблюдение 
на препарати на устица и на 

Устна проверка и 
оценка на 
участието по 
време на урока.
Проверка на 
практическите 
умения за работа 
с микроскоп, за 
наблюдение на 
микроскопски 
препарати и за 
анализ на 
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единството на обменните 
процеси (хранене, дишане, 
отделяне) в многоклетъчния 
организъм.

проводящо снопче като метод 
за познание. Означаване на 
частите на проводящата 
система върху изображение 
или схематична рисунка. 
Участие в дискусия за 
значението на проводящата 
система.

резултатите от 
наблюдението. 
Оценка на 
умението за 
обсъждане и 
обосноваване на 
значението на 
транспортната 
система за 
единството на 
обменните 
процеси при 
растенията.

54 18 Движение на 
веществата в 
животинския 
организъм. 
Кръвоносна 
система

Нови знания Назовава органи и системи, 
които осъществяват движение 
на приети вещества и продукти
от жизнената дейност в 
животинския организъм.
Описва и проследява по схема 
движението на веществата в 
животинския организъм.
Оценява значението на 
транспортната система за 
единството на обменните 
процеси (хранене, дишане, 
отделяне) в многоклетъчния 
организъм.

кръвоносна система Наблюдение на изображения в
учебника, схема на 
кръвоносни съдове, схема на 
сърце, макети от сърца на 
гръбначни животни и 
назоваване на органите на 
кръвоносната система, 
осъществяващи движението 
на кръвта.
Наблюдаване на схеми и 
изображения за описване и 
проследяване на движението 
на кръвта в животинския 
организъм. Използване на 
илюстрации, схеми и макети 
на кръвоносни системи на 
безгръбначни и гръбначни 
животни за сравняване на 
кръвоносни системи. 
Наблюдение на трайни 
микроскопски препарати на 
кръв от гръбначни животни за 
определяне на формените 
елементи и функциите на 
кръвта.

Устна проверка. 
Проверка на 
практическите 
умения за работа 
с микроскоп, за 
наблюдение на 
микроскопски 
препарати и за 
анализ на 
резултатите от 
наблюдението. 
Оценка на 
умението за 
обсъждане и 
обосноваване на 
значението на 
транспортната 
система за 
единството на 
обменните 
процеси.
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Решаване на задачите от 
учебната тетрадка и от 
електронния учебник за 
обобщаване на знанията и за 
определяне на значението на 
транспортната система.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 16 седмици х 2 часа седмично = 32 часа

№
по
ред

У
ч

еб
н

а 
се

дм
и

ц
а

п
о 

р
ед

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

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
55 19 Движение на 

веществата в 
растителния и 
животинския 
организъм

Упражнение Анализиране и представяне на 
резултати.
Откриване на връзки и 
зависимости между органи и 
процеси.

проводяща система,
кръвоносна система

Самостоятелна опитно-
практическа работа за 
приемане на вода от 
растенията. Анализиране и 
представяне на резултатите от 
опитно-практическата работа. 
Работа с микроскоп и лупа. 
Наблюдаване на 
микроскопски препарати – 
формени елементи на кръв от 
гръбначни животни. 
Работа с таблици и 
моделиране на проводяща 
система.
Изложба от модели на 
проводящи снопчета.

Проверка и 
оценка на 
практическите 
умения за 
експериментална 
работа, за работа 
с таблици и за 
моделиране, за 
анализ на 
резултати и за 
съставяне на 
извод. Устна 
проверка за 
откриване на 
връзки и 
зависимости 
между органи и 
процеси.
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56 19 Дразнимост и 

движение при 
растенията

Нови знания Дефинира дразнимост и 
движение.
Илюстрира с примери 
движения при растения

дразнимост, 
движение

Описване на процеса 
дразнимост. Наблюдения и 
примери за растения, 
поставени под въздействието 
на различни дразнители. 
Примери за видове движения 
при растенията.
Демонстрация на опит за 
настийни движения.
Опити за положителен и 
отрицателен геотропизъм.
Самостоятелна или групова 
проучвателска работа за 
движенията на 
насекомоядните растения.

Устна проверка за
описание на 
процес. Проверка
на практическите
умения за 
опитно-
практическа 
работа, залагане 
и извеждане на 
опит.
Оценка на 
индивидуалната 
или груповата 
работа и за 
представяне на 
резултати.

57 20 Движения при 
животните. 
Опорно-
двигателна 
система

Нови знания Илюстрира с примери 
движения при животните.
Изброява и означава на схема 
органи на опорно-двигателната
система при животните.

опорно-двигателна 
система

Работа с информационни 
източници за привеждане на 
примери за видове движения 
при животните. Наблюдение 
на 3D анимации от 
електронния учебник и 
попълване на таблица в 
учебната тетрадка. 
Самостоятелна работа или 
работа по групи с нагледен 
материал от външни скелети 
на раци, паяци, насекоми, миди
и охлюви.
Наблюдаване на 
изображението в учебника или
анимацията от електронния 
учебник за изясняване на 
устройството на вътрешния 
скелет при гръбначните 
животни. Залагане на опит за 
наличие на органични 
вещества в състава на костите.

Устна проверка. 
Оценка на 
участието в часа 
за привеждане на 
примери за 
видове движения 
и за посочване 
органите на 
опорно-
двигателната 
система при 
животните.
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58 20 Дразнимост при

животните. 
Нервна система

Нови знания Дефинира дразнимост.
Изброява и означава на схема 
органи на нервната система 
при животните.
Проследява на схема връзката 
между нервната и опорно-
двигателната система.

нервна система Посочване на примери за 
различни видове дразнители 
при растенията и животните. 
Наблюдение на изображения 
на нервна клетка и на трайни 
микроскопски препарати. 
Изброяване на органите на 
нервната система при 
гръбначни и безгръбначни 
животни и посочването им на 
схеми, модели, картини. 
Проследяване на пътя на 
движение на информацията и 
реакцията на организма в 
отговор на определено 
дразнене. Доказване на 
връзката между нервната и 
опорно-двигателната система.

Устна проверка за
описание на 
процес.
Оценка на 
уменията за 
работа с 
микроскоп, 
схеми, модели, 
изображения. 
Устна проверка за
откриване на 
връзки и 
зависимости 
между органи и 
процеси.

59 21 Дразнимост и 
движение

Обобщение Да се определят общото и 
различното в движенията на 
растения и животни.

Създаване на устен текст 
(определение) за дразнимост и
движение. Работа по групи за 
привеждане на примери за 
видове движения при 
растения и животни. 
Сравнителен анализ на 
резултатите от проучвателната
работа, попълване на таблици,
изготвяне на 
презентация/постер. Извод за 
многообразието на 
двигателните реакции при 
организмите. Изграждане на 
схематична рисунка на нервна
клетка и означаване на 
частите ѝ. Групова работа за 
създаване на модел за 
движение на информационния
поток в животинския 

Устна проверка и 
оценка на 
индивидуалната 
и групова работа.
Проверка на 
умението за 
диалогично 
общуване при 
обсъждане и 
обобщаване на 
резултати от 
съвместна 
дейност. Оценка 
на творческите 
умения за 
изразяване чрез 
презентация, 
таблица, модел, 
постер и др.
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организъм. Участие в 
дискусия за обобщаване на 
резултатите, формулиране на 
извод за общото и различното 
в движенията на организмите.

60 21 Размножаване – 
същност, 
значение и 
видове. 
Размножаване 
при растенията

Нови знания Дефинира процеса 
размножаване и определя 
значението му за живота на 
Земята.
Описва процеса размножаване 
при растения и при животни.
Назовава и илюстрира с 
примери органи за 
размножаване при растенията.
Описва полови клетки и 
процеса оплождане.

размножаване, 
полови клетки, 
оплождане, полова 
система

Създаване на устен/писмен 
текст за описание на 
размножаването. Извеждане 
на значението на процеса чрез
примери и решаване на задача
от учебната терадка. 
Наблюдения върху естествени
материали, изображения и 
анимация от ектронния 
учебник за безполово 
размножаване при растенията 
и животните. 
Експериментална работа за 
вкореняване на стъблени 
резници и засаждането им. 
Наблюдаване на 
живи/хербаризирани цветове, 
схеми, модели, макети на цвят
за изясняване на устройството
на цвят. Посочване на 
органите за размножаване при
растенията. Изясняване на 
процеса оплождане и 
опрашване при растенията.

Устна проверка. 
Оценка на 
участието в часа 
за привеждане на 
примери за 
видовете 
размножаване 
при растенията и 
животните.
Оценка на 
уменията за 
извличане на 
информация от 
различни 
източници.

61 22 Размножаване 
при животните

Нови знания Описва процеса размножаване 
при животните.
Назовава и илюстрира с 
примери органи за 
размножаване при животните.
Сравнява безполово и полово 
размножаване при организмите
по избрани признаци.

Работа с текст за откриване на
прилики и разлики в начините
на размножаване на 
растенията и животните. 
Привеждане на примери за 
видовете размножаване при 
животните. Проучване на 
информация от изображения, 
схеми/модели/макети за 

Устна проверка за
описание на 
процеса 
размножаване. 
Оценка на 
умението за 
проучване на 
информация, за 
попълване на 
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откриване и назоваване на 
органите на половата система 
при животните. Наблюдение 
на изображения и анимации за
морфологичните особености 
на женската и мъжката полова
клетка и на процеса 
оплождане. Сравнение между 
полово и безполово 
размножаване – попълване на 
таблица. Решаване на задачи.

таблица и за 
сравняване по 
избрани 
признаци.

62 22 Дразнимост, 
движение и 
размножаване 
при растенията 
и животните

Контрол и 
оценка

Назовава, описва и означава 
(върху изображение) 
устройство на органи, системи 
от органи и жизнени процеси 
при многоклетъчните 
организми.
Сравнява и групира организми 
по устройство и функции.
Доказва връзки и зависимости 
между устройство и жизнени 
процеси в многоклетъчните 
организми.
Извлича и представя 
информация от/чрез текст, 
изображения, модели, схеми, 
таблици.

Решаване на тест. Писмена 
проверка и 
оценка на 
знанията и 
уменията на 
учениците.

Тест от 
учебника

63 23 Растеж и 
развитие на 
растенията

Нови знания Дефинира и описва процесите 
растеж и развитие.
Назовава в последователност 
основни етапи в развитието на 
растенията.
Илюстрира с примери основни 
етапи в развитието на 
растенията.

растеж, развитие, 
зародишно 
развитие, 
следзародишно 
развитие

Групова работа за 
разпознаване и групиране на 
семена от различни 
растителни видове. Опитно-
практическа работа върху 
устройство на фасулено семе. 
Наблюдение на покълнали 
семена. Привеждане на 
примери за едносемеделни и 
двусемеделни растения. 
Обсъждане на информация от 

Устна проверка за
описание на 
процесите растеж
и развитие, за 
привеждане на 
примери и 
назоваване на 
основните етапи 
в развитието на 
растенията.
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текст и таблица в учебника за 
етапите в развитието на 
растенията. Посочване на 
примери от наблюдения и 
опит за едногодишни, 
двугодишни и многогодишни 
растения.

64 23 Растеж и 
развитие на 
животните

Нови знания Дефинира и описва процесите 
растеж и развитие.
Назовава в последователност 
основни етапи в развитието на 
животните.
Илюстрира с примери пряко и 
непряко развитие при животни.

зародишно 
развитие, 
следзародишно 
развитие

Изграждане на дефиниция за 
растеж и развитие чрез 
съставяне на текст от думи. 
Работа с илюстративен 
материал и привеждане на 
примери за зародишно и 
следзародишно развитие на 
животните. Работа по групи за
извличане на информация от 
изображения, 
схеми/модели/макети при 
проследяване на развитието 
на животните. Решаване на 
кръстословица.

Устна и писмена 
проверка.
Оценка на 
уменията за 
работа в група за 
извличане на 
информация от 
различни 
информационни 
източници.

65 24 От семето до 
растението и от 
яйцето до 
животното

Преговор и 
обобщение

Назовава, описва и означава 
(върху изображения) 
устройство на клетки, органи, 
системи от органи и жизнени 
процеси при многоклетъчни 
организми.
Сравнява и групира организми 
по устройство и функции.
Определя общо и различно в 
процесите размножаване, 
растеж и развитие при 
растения и животни.

Затвърдяване и обобщаване на
знанията за размножаване, 
растеж и развитие на 
организмите.
Сравняване и групиране на 
организми по устройство и 
функции. Формулиране на 
изводи въз основа на 
логическа преработка на 
изучения материал
Представяне на проучената и 
обобщена информация чрез 
текст, прости модели, схеми, 
графики, таблици или чрез 
информационно-
комуникационни технологии.

Устна и писмена 
проверка на 
уменията за 
сравняване и 
обобщаване на 
разултати. 
Оценка на 
творческите 
умения за 
изразяване чрез 
текст, 
презентация, 
таблица, модел, 
схема, постер, 
ролева игра и др.

66 24 Кръвоносна Нови знания Назовава органи, изграждащи кръв и Участие в беседа за Устна проверка.
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система. Кръв и 
кръвообращение

кръвоносната система на 
човека (сърце и кръвоносни 
съдове).
Проследява на схема 
движението на кръвта в 
човешкия организъм
Определя значението на кръвта
като преносител на вещества в 
организма и привежда примери

кръвообращение устройството на кръвоносната
система при гръбначните 
животни. Наблюдение и 
работа с изображения, схеми, 
макети, модели на органите на
кръвоносната система при 
човека. Сравнение между 
кръвоносната система на 
гръбначните животни и 
човека.
Ролева игра.

Оценка на 
уменията за 
извличане на 
информация от 
различни 
източници, за 
сравняване на 
структури и 
техните функции.
Оценка на 
участието в часа.

67 25 Здравни 
познания и 
хигиена на 
кръвоносната 
системa

Нови знания Изброява фактори, които 
влияят благоприятно, и такива, 
които влияят
неблагоприятно върху 
кръвоносната система.
Изброява последователност от 
правила за долекарска помощ 
при кръвоизливи.
Оценява рискови ситуации, 
свързани със заразяване по 
кръвен път, и отговорността на 
всеки за собственото му здраве 
и за здравето на околните.

Самостоятелна проучвателна 
работа с различни 
информационни източници за 
извличане на информация от 
интернет, схеми, графики, 
таблици, брошури. 
Използване на научни факти и
данни за формулиране на 
заключения. Анализиране, 
обобщаване и представяне на 
правила за здравословен 
начин на живот. Участие в 
здравна дискусия с 
медицинско лице. 
Самооценяване на постъпки и 
поведение при рискови за 
здравето ситуации, 
преразглеждане на 
собственото поведение.

Оценка на 
практическите 
умения за 
извличане на 
информация от 
различни 
източници, за 
анализ, 
сравняване, 
обобщаване и 
представяне на 
информация. 
Оценка на 
умението за 
диалогично 
общуване при 
обсъждане на 
здравни норми, 
правила и 
поведение в 
конкретни 
ситуации.

68 25 Рискови 
фактори за 
кръвоносната 
система. 
Измерване на 

Упражнение Оценява рискови ситуации, 
свързани със заразяване по 
кръвен път, и отговорността на 
всеки за собственото му здраве 
и за здравето на околните.

Самостоятелно проучване, 
обработка и предствяне на 
информация за увреждания и 
болести на кръвоносната 
система. Участие в дискусия 

Оценка на 
практическите 
умения на 
учениците за 
работа с уреди и 

32



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
пулс и кръвно 
налягане

Доказва връзки и зависимости 
между състоянието на 
организма и начина на живот.
Назовава увреждания и 
заболявания на човека и 
предпоставки за възникването 
им.

върху възникване и 
профилактика на 
заболяванията на 
кръвоносната система. Работа 
с уреди и апарати. 
Анализиране, 
систематизиране и 
обобщаване на получени 
резултати.

апарати.

69 26 Нервна система Нови знания Назовава, разпознава и 
означава върху схема органи на
нервната система.
Описва функции на нервната 
система.

главен мозък, 
гръбначен мозък, 
нерви

Участие в беседа върху 
устройството на нервна 
клетка. Наблюдаване на 
илюстративен материал за 
разпознаване и назоваване на 
органите на нервната система 
при човека. Сравняване на 
органите на нервната система 
при гръбначните животни и 
човека.
Извличане на информация за 
функциите на нервната 
система от обяснителен текст.

Фронтално 
изпитване. Устна 
проверка и 
оценка на 
умението за 
работа с 
информационен 
източник и за 
описание на 
функциите.

70 26 Здравни 
познания и 
хигиена на 
нервната 
система

Семинар Доказва връзки и зависимости 
между устройство и жизнени 
процеси в човешкия организъм.
Назовава увреждания и 
заболявания на човека и 
предпоставки за възникването 
им.
Описва правила за превенция и
здравословен начин на живот.
Описва правила за превенция и
здравословен начин на живот.
Оценява и подкрепя дейности, 
насочени към опазване на 
личното и общественото 
здраве.

Самостоятелно учене, 
практическа работа 
(самостоятелна и групова) за 
проучване на информация, 
откриване на научни и 
любопитни факти, извличане 
на информация от модели, 
схеми, графики, таблици, 
брошури. Анализиране, 
обобщаване и представяне на 
резултати от проучванията. 
Използване на научни данни 
за сравняване, моделиране и 
формулиране на заключения. 
Създаванене и прилагане на 
система от правила за 

Устна проверка за
увреждания и 
заболявания на 
нервната система 
при човека. 
Оценка на 
практическите 
умения за: работа
с информационни
източници; 
обработване и 
представяне на 
обобщена 
информация в 
таблици, постери,
брошури, схеми, 
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здравословен начин на живот. 
Оценяване на отговорността 
за собствените постъпки и 
поведение при рискови за 
здравето ситуации. Търсене и 
готовност за преразглеждане 
на собственото поведение в 
конкретни ситуации.

правила и норми 
за здравословен 
начин на живот; 
доказване на 
връзки и 
зависимости.

71 27 Опорно-
двигателна 
система

Нови знания Назовава, разпознава и 
означава върху схема органи на
опорно-двигателната система
Описва функции на опорно-
двигателната система.

кости, мускули Наблюдаване и сравняване на 
кости от скелета на човек и от 
гръбначни животни. Участие в
беседа върху свързването 
между костите. Работа с 
нагледни материали и 
самонаблюдение за откриване 
и разпознаване на основните 
групи мускули. Обобщителна 
беседа върху функциите на 
опорно-двигателната система.

Оценка на 
участието в 
учебния час, на 
умението за 
работа с нагледни
материали, за 
диалогично 
общуване; 
сравняване и 
обобщаване на 
информация.

72 27 Здравни 
познания и 
хигиена на 
опорно-
двигателната 
система

Упражнение Изброява фактори, които 
влияят благоприятно, и 
фактори, които влияят 
неблагоприятно върху опорно-
двигателната система.
Изброява увреждания на 
опорно-двигателната система и
правила за долекарска помощ.
Оценява значението на 
двигателния режим за 
нормалното функциониране на 
опорно-двигателната система.

Работа с информационни 
източници за проучване на 
фактори с различно 
въздействие върху опорно-
двигателната система.
Участие в демонстрация за 
обездвижване на крайници. 
Беседа върху значението на 
двигателния режим.

Оценка на 
участието в 
учебния час; на 
практическите 
умения за работа 
с информационни
материали, за 
обобщаване на 
информация и за 
диалогично 
общуване.

73 28 Полова система Нови знания Назовава и означава полови 
клетки и органи на мъжката и 
женската полова система.

мъжка полова 
система, женска 
полова система

Участие в беседа за 
биологичния смисъл и 
значение на половото 
размножаване при 
организмите. Работа с 
нагледни материали за 
откриване и разпознаване на 

Устна проверка и 
оценка на 
умението за 
използване на 
информационни 
източници при 
описание на 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
органи на мъжката и женската
полова система. Участие в 
дискусия за физическо и 
психическо развитие.

органите и 
техните функции.
Оценка на 
умението за 
диалогично 
общуване при 
обсъждане на 
здравни 
проблеми.

74 28 Здравни 
познания за 
половата 
система – 
хигиена, 
отговорност и 
риск за здравето

Дискусия Описва последователни етапи 
от развитието на човека и 
особености в съзряването на 
двата пола.
Оценява отговорността и риска
за здравето на израстващия 
организъм при ранни 
сексуални контакти.
Изброява и прилага правила за 
опазване на репродуктивното 
здраве.
Оценява отговорността за 
своите постъпки и поведение 
при рискови за здравето 
ситуации.

Групова работа за проучване, 
събиране, обработване и 
предствяне на информация. 
Подготовка на въпроси и 
отговори за дискусия за 
пубертета и половите 
контакти. Участие в 
дискусията. Спазване на 
правила и норми за 
здравословен начин на живот 
и отговорно отношение към 
себе си и другите. Предлагане 
и вземане на решения.

Оценка на 
практическите 
умения за: работа
с информационни
източници; 
обработване и 
представяне на 
обобщена 
информация в 
таблици, постери,
схеми и др.; 
дискутиране на 
здравни 
проблеми.

75 29 Растеж и 
развитие на 
човека

Нови знания Описва последователни етапи 
от развитието на човека и 
особености в съзряването на 
двата пола.
Оценява отговорността и риска
за здравето на израстващия 
организъм при ранни 
сексуални контакти.

Изграждане на карта на ума 
(интелектуална карта за 
развитието на животните). 
Самостоятелна работа с 
текстове и изображения. 
Участие в беседа за 
оплождане при човека и 
гръбначните животни. Работа 
по групи за проследяване и 
описание на стадиите на 
следзародишното развитие 
при човека. Участие в беседа 
за разрешаване на проблемен 
въпрос.

Устна проверка. 
Оценка на 
умението за 
групова работа; 
извличане на 
информация от 
различни 
източници, 
сравняване и 
обобщаване на 
информация; 
диалогично 
общуване и 
дискутиране на 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
проблеми.

76 29 Структура и 
жизнени 
процеси в 
човешкия 
организъм

Упражнение Назовава, описва и означава 
(върху изображение) органи, 
системи от органи и жизнени 
процеси при човека.
Доказва връзки и зависимости 
между устройство и жизнени 
процеси в човешкия организъм.
Извлича и представя 
информация от/чрез текст, 
прости модели, схеми, 
графики, таблици и чрез 
информационно-
комуникационни технологии.
Назовава увреждания и 
заболявания на човека и 
предпоставки за възникването 
им.

Решаване на задачи. Групова и
самостоятелна работа за 
извличане и представяне на 
информация. Разпознаване, 
групиране и сравняване на 
основните жизнени процеси и 
органите, в които се 
осъществяват. Решаване на 
казуси за собственото здраве и
поведение.

Оценка на 
теоретичните 
знания и 
практическите 
умения на 
учениците за 
индивидуална/ 
групова дейност 
и за обсъждане 
на конкретни 
проблеми и 
ситуации.
Оценка на 
участието в 
учебния час.

77 30 Структура и 
жизнени 
процеси на 
организмите

Контрол и 
оценка

Показва знания и умения, 
съответстващи на очакваните 
резултати в Част ІІІ „Структура
и жизнени процеси на 
организмите“.

Решаване на тестови задачи. Писмена 
проверка.

Тест от 
учебника

78 30 Движението в 
света около нас

Семинар Разбира, че движението е една 
от общите прояви при 
протичането на явленията в 
света около нас.

Работене в екип.
Използване на различни 
източници на информация.
Систематизиране на 
информация по 
предварително зададена тема.
Представяне на презентации с
помощта на 
мултимедийни средства.

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

79 31 Въздействие на 
човека върху 
природата

Обобщение Оценява себе си като част от 
живата природа.
Илюстрира с примери 
взаимовръзката природа – 
човек.
Прогнозира резултати от 

Участие в работна група. 
Решаване на проблемни 
ситуации и казуси. Създаване 
на модели на поведение за 
опазване на природата и 
предлагане на конкретни 

Устна проверка.
Оценка на 
участието в 
учебния час.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
въздействия на човека върху 
природата 
Съпоставя различни модели на 
поведение в конкретни 
ситуации, свързани с опазване 
на природната среда, и 
предлага решения.

решения.

80 31 Опазване на 
здравето на 
човека и 
природата. 
Хармония или 
самоунищожава
не

Обобщение Моделира възможности за 
хармонично общуване с 
природата.
Дискутира проблеми, свързани 
с опазването на природната 
среда и личната отговорност на
всеки човек.
Съпоставя различни модели на 
поведение в конкретни 
ситуации, свързани с опазване 
на здравето и на природната 
среда, и предлага решения.

Самостоятелна работа по 
проекти.
Участие в дискусии, решаване
на казуси и изграждане на 
модели за общуване с 
природата, за опазване на 
здравето на хората и на 
природната среда.

Оценка на 
участието в 
учебния час.
Оценка на 
уменията за: 
групова работа 
по проекти; 
дискутиране и 
моделиране.

81 32 Човекът и 
природата – 
изходящо 
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.

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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