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Уважаеми колеги,
Образованието на ХХІ век се фокусира върху социалните и личните умения. Целта е да осигури възможност на обучаемите да разберат света около себе си, за
да станат успешни и адаптивни към потребностите на
съвременността хора.
Оттук произтича и най-същественото предимство,
но и най-сериозното предизвикателство пред вашата
професионална дейност.
Географското обучение заема съществен дял от познанието, необходимо за изграждането на колективната (социалната) памет, която е свързана с индивидуалното преживяване на миналото и настоящето.
То реконструира ценностно и емоционално наситена гледна точка на група хора, която е съответна на
времето и пространствените ограничения. Въпреки
обективността на науката, преживяното, съхраненото
винаги е уникално и неповторимо и като такова е в основата на идентичността. Географията е една от науките, които предоставят познания за родната страна и в
този контекст ясно различими маркери за изграждането на индивидуалната проекция на паметта.
Тези концептуални идеи ни водиха, докато изграждахме основните ресурси за обучението, организирано
в чужбина – учебното помагало, неговия електронен
вариант и книгата за учителя. Но не само …
Целта ни е организирането на обучението чрез тях
така, че натрупващото се познание да провокира формирането на компетентностите на обучаемите. Търсих
ме ефективни дидактически решения, които позволяват да се адаптира процесът спрямо спецификите на
средата, в която трансформацията на паметта трудно
устоява на двойния натиск на отдалечеността от България и проявлението на глобализационните процеси в
страната, в която живеят обучаемите и техните семейства. Защото това е обучение, което е автономно по
своята същност, но и съдържателно и езиково интегрирано в друга образователна практика.
Анализът, който направихме на учебния процес в
страните с най-многобройните български общности,
показва колко различно е възприемането на географията като културна ценност. Учебният процес и процедурите на неговата организация не са идентични, затова
не би могло да се реализира ефективно обучение без
фактическото обвързване на преподаването на география на България с изучаването на учебния предмет в
другите страни.
Това може да бъде „прочетено“ в учебното помагало, което е резултат на целенасочено планирано филтриране на основните аспекти спрямо възприемането
на географията на родната страна, заложени в учебната
програма. Като проекция на теоретичните постановки
за конструкцията на съвременния учебник, то съответства на водещите концепции спрямо комплексността,
системността, научността и достъпността на комуникационните послания. Насочено е преди всичко към
обучаемите, за които учебното съдържание е услов-

но обособено в два структурни блока: учебен текст
и извънтекстови компоненти (апарат за организация
на обучението, апарат за ориентиране, илюстративен
материал). Учебният текст е съобразен с хетерогенността по отношение владеенето на майчиния език в
обвързаност с предметната специфика на географската
лексика. Онагледяването е реализирано чрез картосхеми, схеми, диаграми, графики и растерни изображения
(фотографии). Всички те не само визуално конкретизират текста, но са и самостоятелни източници на географска информация, която може да се чете, тълкува,
анализира, интерпретира съобразно поставените цели.
В комплекс компонентите на учебното помагало отразяват нашата визия за съчетаването на ресурси, които
са ключ към достигането на учебни постижения, базирани на потенциала на интердисциплинарните познания и насочени към социалните компетенции.
Вие, учителите, сте изправени ежедневно пред множество въпроси, които може да бъдат обобщени в привидно безобидния, но всъщност най-сложен въпрос:
Как да се преподава качествено география на България на обучаеми, които живеят извън границите
на страната? Не е възможно да се предложи еднозначен отговор, който е алгоритъм за професионален
успех. Променливите са твърде много. И все пак дидак
тико-методическата подкрепа, която е вашият най-ценен ориентир по отношение планирането, ситуирането
и реализирането на процеса на обучение, проектирахме в книгата за учителя. Създадохме я като вариант
за задочна комуникация и с мисъл за всеки от вас, „непознатите“ учители, с които споделяме обща кауза и
имаме обща мисия – изучаването на географията на
родната страна не само да образова, но и да стимулира
отстояването на българската културна идентичност и
консолидирането на българската общност.
Дидактическите рамки, които ви предлагаме, търсят
баланса между преподаваните фактологични знания и
подходящата подкрепа за дейността на учениците. В
книгата ще откриете текстове, насочени пряко към изграждането на професионалната ви увереност спрямо
специфични и/или спорни в научно отношение фрагменти от учебното съдържание. Ще формирате представа за подбора на методи на преподаване с акцент
върху тези, свързани с активизирането на познавателната дейност на учениците. Описани са учебни ситуации, които са възможно най-адаптивни към професионалното ви ежедневие и в същото време ще ви позволят
да разгърнете креативните си решения в по-свободна
и по-гъвкава организация на учебния процес, насочен
към ученици, които изпитват удоволствие от ученето
(факт, който твърде често се пренебрегва). Предложили сме идеи за ваши лични изследвания, свързани с
професионалното ви израстване, както и овладяването
на иновативни инструменти за оценка и самооценка.
В дигиталното ни съвремие, в което информацията
във всяка област на човешкото познание е толкова разнообразна и достъпна, колкото и ефимерна, са необ-

ходими качествени интелектуални ориентири, за да се
разграничи същественото от несъщественото, важното
от детайла. Затова се надяваме, че ще припознаете книгата за учителя във функцията ѝ на ценен за вас ключ
за аргументирани професионални решения, а учебното
помагало – като средство за мотивирано, иновативно
организирано и ефективно учене.
***
Книгата за учителя е индиректен „участник“ в учебния процес, но основен компонент на всеки учебен
комплект. Основната цел е максимално да се подпомогнат методико-дидактически учителите и да се улесни
тяхната преподавателска дейност.
Коментирана е накратко нормативната рамка, която
регламентира обучението по география и икономика.
Представено е учебното помагало по география и
икономика, като се разглеждат неговите структури и
особености.

Разработени са и два варианта на примерни годишни тематични разпределения.
Според спецификата на училището и класовете, с
които работи, както и на основа на собствения си методически опит и научна подготовка, всеки учител може
да прецени до каква степен може да го използва.
Друг много важен елемент от книгата за учителя са
предложените методически обосновки на темите по отделните уроци – различни варианти за организиране и
провеждане на часовете, идеи и методи за работа на
учителите.
Методически насоки по основни теми от учебната
програма са разгърнати в следните опори и последователност: компетентности като очаквани резултати
от обучението, дидактическо ситуиране на ниво теми
– тематични акценти по теми и подтеми в учебното помагало; концептуални рамки – речникови и
понятийни опори; междупредметни и интегративни
връзки; отговори на избрани въпроси и задачи; креативни дидактически решения.
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I. ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
В 5. – 7. КЛАС, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
„България – такава, каквато трябва да я носим в сърцето си“

Швейцария

Франция

Финландия

Унгария

Украйна

САЩ

Турция

РЮА

Русия

ОАЕ

Полша

Норвегия

Нова Зеландия

Молдова

Нидерландия

Малта

ма част от българския народ. Те генерират в себе си
значителен икономически, финансов, образователен,
демографски, трудов и интелектуален потенциал.
Приоритет е провеждане на последователна образователна политика на българската държава за всички нива на образованието на българските граждани
и българите от историческите български общности в
чужбина.
В презентация2 на МОН, 3 – 4 февруари 2018 г.,
във Франкфурт (Германия) се посочва следната статистика: Българските неделни училища на 6 континента – общ брой за учебната 2016/2017 година – 292; общ
брой за учебната 2017/2018 година – 327.

Мароко

Китай

Кувейт

Кипър

Канада

Италия

Испания

Израел

Ирландия

Гърция

Египет

Германия

Великобритания

Белгия

Бразилия

Австрия

Австралия
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Държавната политика към българите в чужбина е
резултат от наличието на значими по численост български общности извън държавните граници на Репуб
лика България.1 Условията, в които се развиват и съществуват – географски, политически, икономически,
демографски, културни и духовно-религиозни, съхранените или усвоените разлики в етнокултурното и
националното самосъзнание допълнително внасят специфика във вътрешното състояние на отделните общности и проблемите, пред които са изправени.
Българските граждани – постоянно или временно
пребиваващи зад граница, както и българите от историческите български общности в чужбина, са недели-

Фиг. 1. Български неделни училища в чужбина през учебната 2018/2019 г.

Българските неделни училища в чужбина се създават от организации на българи, живеещи в други
страни, които се регистрират съгласно действащото
в приемната държава законодателство. Като част от
дейностите, за които страната дава разрешение да се
извършват на нейна територия, са и образователните
проекти на българските асоциации. Те носят различни
наименования: съботно-неделно училище, българско
школò, академия, учебен център и т.н.
Ние приемаме, че всички те са български неделни
училища в чужбина (БНУЧ), без значение по кое време през седмицата се провеждат занятията и по какъв
начин са регистрирани в различните страни по местопребиваване.3
При дидактическата интерпретация спрямо географското познание на българските ученици в чужбина
се открояват следните факти:

Обективен факт 1. Географията в българските
училища зад граница се изучава от:
● ученици, с роден език български
● двуезични деца, при които единият език е български
● ученици, за които българският език е чужд език.
Обективен факт 2. Нормативна рамка спрямо
обучението по география в българските училища в
чужбина
 Обстоятелствата около факт 1 ни поставят в
нови логически противоречия. Известно е, че днес не
са редки случаите на смесени бракове, в които децата
са билингви и владеят еднакво добре езиците и на двамата си родители. След емиграция в чужбина започват
да говорят основно на „чуждия“ език с оглед по-бързата социализация в новата среда. Детето се ражда в
тази обстановка, поради което владее най-добре езика
на страната, в която се изгражда като личност.

1
Проект НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ
ПО СВЕТА

2
http://www.abgschool.org/drupal/files/doc/18/frankfurt.pdf – РОДОЛЮБИЕ, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ТРАДИЦИИ,
3 – 4 февруари 2018 г., Франкфурт, Германия

3
Илиева-Дъбова, И. Проблеми на обучението по отечествена география в българските неделни училища в чужбина и варианти
за тяхното преодоляване. Четвърта международна конференция „Географски науки и образование“. Шумен, 30 – 31 октомври 2015.

Най-новите изследвания предпочитат да назовават
езиците, които се владеят от индивида в различна степен, с термините „първи“, „втори“, „трети“ език. Уточняването на терминологията има не само теоретично
значение, но и съществена роля при изясняване на методическите специфики при преподаване на география
и икономика.
Обучението по география и икономика на български език като втори има основно място и в българските
неделни училища в чужбина. Там е много сложно, дори
невъзможно да се прилага методиката на обучение по
география, както и да се използват учебните пособия
по география и икономика, предназначени за преподаване в България.
 Относно факт 2 непременно трябва да се
отчита фактът, че е различно нивото на началното
географско познание във всички страни, където е
организирано обучение по география и икономика.
Налице са следните ситуации, в страната, в която е
училището:
– Географията не се изучава като самостоятелен
учебен предмет.
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– Географски знания не присъстват в началната
степен на обучение.
– Географията се изучава като самостоятелен учебен предмет.
– Географията се изучава като самостоятелен учебен предмет, но не съвпада с тази възрастова
група, както е в българското училище.
– Географското познание е част от интегриран учебен предмет.
– Други ситуации.
Единствен общ за всички страни, където има и български училища, е фактът, че в тези страни няма системен курс по география на България, т.е. обучението
се извършва само по предмети, които не са заложени в
учебните планове на приемащите страни – български
език и литература, история на България и география
на България.
Записването на детето или ученика става по желание на семейството с ясното съзнание, че ще се лиши
от един почивен ден всяка седмица в продължение на
осем или девет месеца, за да може детето да учи български език, история и география.

АРТ

Държавен
образователен стандарт
за общообразователна
подготовка

Учебен план и учебна
програма

Фиг. 2. Йерархична структура на нормативните документи

Законът за предучилищното и училищното образование4 като обществено значим нормативен документ
осигурява правото на училищно образование, устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на училищното образование,
в това число определя мястото и ролята на учебника за
всеки учебен предмет в българското училище.
Съвкупността от задължителни изисквания за резултатите в системата на училищното образование, условията и процесите за тяхното постигане са ясно дефинирани в държавните образователни стандарти (ДОС).
В системата на училищното образование ДОС
има за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Държавните образователни стандарти за

учебниците се приемат с наредби на министъра на образованието и науката, а учебниците са съставени по
начин, който осигурява условия за овладяване на книжовноезиковите норми на българския език.
В края на 2017 г. е приета нова Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала5.
В нея е включен раздел „Условия и ред за оценяване и
одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина“ (Глава пета. Условия и ред за оценяване и одобряване на
проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина 6).
Нормативно статутът на учебния предмет география и икономика в общата система на средното обра-

Закон за предучилищното и училищното образование, България, 2016.
НАРЕДБА № 10 от 19 декември 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от
22.12.2017 г.)
6
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=8591B89945CED5E9BFA33D98C0011C48?idMat=121056
4
5
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зование в България се определя от влезлия в действие
през 2015 г. Закон за предучилищното и училищното
образование. С отношение към географското образование са и приетите наредби, определящи държавните
образователни стандарти за броя часове в рамковите и
типовите учебни планове, видовете подготовка (общообразователна, разширена, профилирана, допълнителна), организацията на образователния процес, оценяването и др.
Държавната образователна политика цели промяна
и е в отговор на изискванията на обществото за постигане на по-добро качество на образователния продукт.
Системата на географското образование в българските училища в чужбина може да се разглежда в следните аспекти:
●● Съдържателен – включващ нормативни актове,
транслирани в учебните планове, учебните програми, учебниците и учебните комплекти, тематичния план на учителя и други.
●● Процесуален – отразяващ процеса на обучение
по география и икономика с протичащите в него
дейности на преподаване и учене.
●● Среда – включваща достиженията на дидактиката на географското образование, информационни
и технически ресурси, взаимоотношения с институции, структури на гражданското общество
и бизнеса.
Следва да се отчете, че системата в българските
училища в чужбина има специфично проявление на регионално ниво и на ниво образователна институция. Тя
функционира под въздействието на външни за нея, но
задължителни конструкти. Те са продукт на творческо
търсене, стратегическо планиране и функциониране
на образователната система, както и на действието на
държавните образователни стандарти.
Учителят е творец, стратег и мениджър в класната
стая, човекът който прилага разписаното в действие.
Той трябва да познава областите на компетентности,
заложени като резултати в новата учебна документация, и целенасочено да ги формира в процеса на обучение. От него се очаква да извършва актуализиране
на учебното съдържание в уроците по география и
икономика в унисон с новите идеи и постижения на
географската наука. Учебните комплекти подсказват
съвременните тенденции и идеи за организиране и протичане на процеса на обучение.
Процесуалната страна на системата за географско
образование отразява взаимодействието между учител
и ученик в рамките на процеса на обучение и обхваща
преподаването, като дейност на учителя и ученето, като
дейност на учениците. Приемаме това взаимодействие
като определящо за резултатите от образователния
процес в условията на действие на стандартизирани
външни конструкти.
Във функционален аспект обучението е специфичен познавателен процес, подчинен на основополагащи
дидактически принципи и основаващ се на логическа
последователност. Реализацията на този процес е ин-

ституционализирана и протича чрез целенасоченото и
системно организираното училищно обучение. Зависи
в много голяма степен от мотивацията на страните в
него и от педагогическите умения на учителите.
Представите в дидактиката за структурата на този
процес формулират различните модели на обучение и
показват динамиката в представите за процеса и за ролите на страните в него.
„Основните тенденции в развитието на съвременното училище са няколко:
● от дейностно-центрирана към личностно-центрирана педагогика; подход, съсредоточен върху
ученика, върху неговите способности и възможности, за да се конструира собствен учебен модел;
● от пасивно към активно запомняне;
● от обучение, основано на външно стимулиране
(бихейвиоризъм), към конструктивистко и развиващо обучение;
● от „моноучителско“ образование към образование с използване на посредници на учителите
(медиатори, тютори).
● от „училищна“ образователна обкръжаваща
среда към среда, свързваща училищните и извън
училищните образователни ресурси.7“
Мястото, ролята, целите, задачите и значението на
съвременната училищна география в глобален аспект
се очертават от два ключови документа: Международна харта за географското обучение и Люцернска декларация за географско обучение за устойчиво развитие.
Международната харта за географско обучение препоръчва принципите и практиките, които са представени в
нея, като база, на която да бъде поставено географското
обучение във всички страни по света. В този контекст се
посочва, че: „Географското обучение е много необходимо за развитие на отговорни и активни граждани на настоящия и бъдещия свят“, и още. „… Географията е една
информираща, даваща умения интересна дисциплина на
всички нива на образование и учащите се имат нужда от
глобално разбиране за света, за да могат да си сътрудничат глобално в областта на икономиката, политиката, по
културни и природозащитни проблеми…“8
Проекцията ѝ спрямо целите на обучението по география в българското училище е обвързана с формулираната главна цел: „да се формират основи на географската култура на учениците като част от тяхната обща
култура, за разбиране и разумна дейност в реалното
геопространство, в информационното пространство и
в киберпространството – светът на интернет на всички
нива: глобално, регионално (национално) и локално“.
Очакванията за обучението, организирано в чужбина по география и икономика в 5. – 7. клас са:
{{промяна в методиката на образователния процес по география и икономика към развиване на
потенциала на ученика – родолюбие, инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на знания и придобиване на умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и
на другите;

Иванов, Ив. Теории за образованието. Шумен, УИ „Еп. К. Преславски“, 2004, с. 129 – 137.
Събева, П., К. Добрева-Станкова. Анализ на новите учебни комплекти по география и икономика за прогимназиален етап на
българското училище (на примера на пети клас). – В: Сборник от Дванадесета научна конференция „България, българите и Европа
– мит, история, съвремие“, т. ХІІ, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 272 – 290.
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{{широко участие на родители и ученици в училищните дейности – подпомагане на изграждането на
ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие на детето през целия му живот;

{{хармонизирането на географското ни образование със световните измерения – насърчаване към
обучение през целия живот и непрекъснато самоусъвършенстване.

1.	Учебната програма по география и икономика в 5. – 7. клас за обучението,
организирано в чужбина
Учебната програма по география и икономика за 5. –
7. клас за обучението, организирано в чужбина, е официален документ на МОН. Тя е обществено детерминиран управленски инструмент за обучението по предмета. Отразява обществените интереси и очаквания към
географското образование в 5 – 7. клас и предполага
перманентен процес на развитие и промяна. Обхваща
предметно-съдържателни, дидактически и педагогически указания и задължителни предписания. Тя е система от учебни изисквания за изпълнение, свързани с
дефинирани и операционализирани учебни цели.
Част е от комплекта нови учебни програми за прогимназиалния етап на средното училище и е разрабо-

тена на основата на същите принципи и нормативни
документи, както и е адаптирана към проекта на учебна програма по география и икономика за 7. клас (общообразователна подготовка). Формулираните в нея
цел и очаквани резултати са задължителни за всички
участници в образователния процес.
Обучението по география и икономика в прогимназиалния етап, организирано за децата на българите в
чужбина, е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с изучаването на
България.9
Учебната програма за география и икономика за
5.–7. клас съдържа следните компоненти:

Кратко представяне на учебната програма
Учебно съдържание – теми и компетентности
като очаквани резултати от обучението, нови
понятия
Междупредметни връзки, насочени към
постигането на очакваните резултати от
обучението
Фиг. 3. Компоненти на учебната програма

I. Кратко представяне на учебната програма
II. Очаквани резултати от обучението по география
и икономика в края на класа
III. Учебно съдържание – теми и компетентности като
очаквани резултати от обучението, нови понятия
IV. Препоръчително процентно разпределение
на задължителните учебни часове
V. Специфични форми и методи за оценяване
на постиженията на учениците

Кратко представяне на
учебната програма
Учебно съдържание – теми и
компетентности като
очаквани резултати от
обучението, нови понятия
Междупредметни връзки,
насочени към постигането на
очакваните резултати от
обучението

VI. Дейностите за придобиване на ключови
компетентности, както и на междупредметни връзки

Фиг. 4. Структурно-съдържателен анализ на учебната програма по география и икономика
за 5. – 7. клас за обучението, организирано в чужбина, и на тази в България
9
Приложение № 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА V – VII КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО,
ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА.
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Учебната програма е адаптирана към проекта на
учебна програма по география и икономика за 7. клас
(общообразователна подготовка)10 с цел осигуряване на
условия за изучаването на учебния предмет в 5. – 7. клас.
Общият брой часове по учебния предмет география

ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕН ПОДХОД

и икономика в 5. – 7. клас, определен в учебната програма, е от 81 до 102 часа11.
Разпределението им в прогимназиалния етап е по
преценка на учителя, в зависимост от възможностите
на училището и интереса на учениците.

СОЦИОКУЛТУРЕН
ПОДХОД

Фиг. 5. Образователното съдържание като цел на обучение
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Целите и характерът на обучението са конкретизирани в първата част на програмата. Обучението по география и икономика в прогимназиалния етап е насочено
към овладяване на базисни знания, умения и придобиване на ключови компетентности, свързани с формиране
на основите на географската култура за заобикалящото пространство на национално и регионално ниво
като част от общата култура на учениците.
Основната цел на образованието вече не може да
бъде механичното усвояване и възпроизвеждане на
готови масиви от знания. В информационния век, в
обществото на знанието, основната цел на образованието трябва да бъде развиването на умения за работа
с постоянно променяща се информация и усвояване на
методи на учене, на ключови компетентности и нагласи
за учене през целия живот.
Следователно главната цел е формирането на гео
графската култура на учениците като част от тяхната обща култура за разумна дейност в географското
пространство на национално, регионално и локално
равнище. Тя е декомпозирана на подцели, определящи
очакванията към основните постижения на учениците в
края на обучението по отношение на:
ÂÂзнания – усвояване на системи от знания за геоОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

графското положение, природата, населението и
икономиката на България;
ÂÂумения – усъвършенстване на уменията за получаване на информация от различни източници, за
интерпретиране и представяне на информация;
формиране на нови умения – чертане на графични изображения, работа с план на селище, изработване на проект, участие в географска игра,
самостоятелна изследователска дейност и представяне на резултатите от нея, участие в дискусия, моделиране;
ÂÂформиране на модели за разумно поведение в географското пространство;
ÂÂформиране на ценности – интерес към географското знание, светоглед и взаимна връзка между
природата и човека, за природата и нейното опазване; формиране на нравствено-естетически ценности, насочени към разбиране на проблемите
на хората в родната страна и в родния край; за
равенство между хората, осъзнаване на необходимостта от сътрудничество между тях.
Главната цел и подцелите на учебната програма са
декомпозирани по области на компетентости, на ниво
теми и урочни единици.
СПЕЦИФИЧНИ (ПРЕДМЕТНИ) ЦЕЛИ
Географска
грамотност

Географска
компетентност
ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ
Ценности и
поведенчески модели
Фиг. 6. Очаквани резултати от обучението
10
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Приложение № 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА V – VII КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО,
ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА.

Ключовите компетентности може да се изграждат
на базата и на други тематично близки очаквани резултати по избор на учителя.
Съдържанието на очакваните резултати по стандарти и теми пряко кореспондира с целите, гарантира
тяхното постигане, насочва към усвояване на обобщени знания за географските обекти и явления, на мето-

дологични знания с голяма честота на приложение, на
водещи идеи и закономерности, формиращи светогледа на учениците, към национално и регионално проявление на посочените водещи идеи и закономерности,
към подбор на ярки факти за изучаваните географски
обекти.

Нормативна рамка спрямо географското познание на българските ученици в чужбина12
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

1. Географско
положение, граници
и големина

Определя географското положение, границите и
големината на България.
Определя значението на географското положение и границите за
стопанското развитие на страната.
Нанася върху контурна карта названията на изучените крайни
точки и ГКПП (Русе, Видин, Калотина, Кулата, Капитан
Андреево, Гюешево).

2. Релеф и полезни
изкопаеми

Познава главните черти на релефа.
Познава типичните полезни изкопаеми и тяхното териториално
разпределение.
Определя значението на релефа и полезните изкопаеми като
условие за живот и фактор за стопанска дейност.

3. Климат и води

Обяснява факторите, които влияят върху елементите и
климатичните области в България.
Характеризира водите: главен вододел, отточни области,
представителни реки (Искър, Янтра, Марица, Камчия, Струма,
Места, Тунджа, Арда) и видовете езера (Сребърна, Варненско,
Бургаско).
Определя значението на климата и водите като условие за живот
и фактор за стопанска дейност.

преходноконтинентална, континентално-средиземноморска, черноморска
климатична област

4. Почви,
растителност и
животински свят.
Опазване на
природната среда в
България

Описва особеностите на почвите, растителността и
животинския свят.
Определя значението на почвите, растителността и животинския
свят като фактор за стопанска дейност.
Представя в подходящо изображение специфичните особености
от природата на България.
Отговаря на географски въпрос или съставя географски текст.

национален парк,
природен парк,
резерват
сиви горски
почви, смолници,
алувиално-ливадни
почви

5. Дунавска равнина

Характеризира Дунавската равнина по: географско
положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, води,
почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

природни области
резерват
„Сребърна“

6. Старопланинска
област

Характеризира Старопланинската област по: географско
положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, води,
почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Национален
парк „Централен
Балкан“

7. КраищенскоСредногорска
област

Характеризира Краищенско-Средногорската област
по: географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми,
климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Природен парк
„Витоша“

кръстопътно
географско
положение

11
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8. ТракийскоСтранджанска
област

Характеризира Тракийско-Странджанската област по:
географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми,
климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми. Описва защитена
територия.

Природен парк
„Странджа“

9. Рило-Родопска
област

Характеризира Рило-Родопската област по: географско
положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат, води,
почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми. Описва защитени
територии.

Национален парк
„Рила“,
Национален парк
„Пирин“

10. Българско
черноморско
крайбрежие.
Черно море

Характеризира Българското черноморско крайбрежие
по: географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми,
климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми. Описва защитена
територия.

резерват „Камчия“
– лонгозни гори

11. Население и
селища в България

Характеризира населението на България по: брой,
гъстота, разпределение, етнически и религиозен състав, градско
и селско население.
Характеризира селищата на България – възникване и развитие,
видове.
Дава примери за типични проблеми на населението и
селищата в България (застаряване, обезлюдяване, транспортни,
екологични).

12. Държавно
устройство и
административнотериториално
деление на
България

Познава формата на държавно устройство и видовете власти в
България.
Посочва административно-териториалните области в
България.

13. Стопанство на
България

Познава основните етапи от развитието на
стопанството на България.
Обяснява природни и обществени фактори за развитие на
стопанството на България.

14. Основни
стопански дейности
в България

Характеризира съвременното стопанство по основни дейности.
Коментира проблеми на стопанството в България.

Новите понятия по учебната програма за обучението, организирано в чужбина – 26 на брой, се използват в съответствие с възрастовите възможности на

съдебна,
законодателна,
изпълнителна
административна
област, община,
кметство

екологичен фактор

учениците, без да се изясняват съдържателно в пълния
им обем – т.е. не се изисква възпроизвеждане на определения от учениците.

26

19

7

понятия, от които 20
свързани с природната
география

общи понятия

единични понятия

Фиг. 7. Новите понятия в учебната програма

Обучението по география и икономика в 5. – 7. клас
е насочено към света на съвременния ученик, към неговото бъдеще, тъй като познаването на същността,
особеностите и териториалното разположение на географските обекти, на динамичните промени в прироАктивни
глаголи

дата, в управлението и организацията на обществото
в България изисква от ученика такива знания и компетентности, които да му позволят да се включи успешно
в социалната срeда.

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Брой

– географското положение, границите и големината на България

1

– значението на географското положение и границите за стопанското развитие на
страната.

2

– значението на релефа и полезните изкопаеми като условие за живот и фактор за
стопанска дейност.

3

– значението на климата и водите като условие за живот и фактор за стопанска
дейност.

4

– значението на почвите, растителността и животинския свят като фактор за
стопанска дейност

5

Нанася

– върху контурна карта названията на изучените крайни точки и ГКПП (Русе, Видин,
Калотина, Кулата, Капитан Андреево, Гюешево)

1

Познава

– главните черти на релефа

1

– типичните полезни изкопаеми и тяхното териториално разпределение

2

– формата на държавно устройство и видовете власти в България

3

– основните етапи от развитието на стопанството на България

4

– факторите, които влияят върху елементите и климатичните области в България

1

– природните и обществените фактори за развитие на стопанството на България

2

– водите: главен вододел, отточни области, представителни реки (Искър, Янтра,
Марица, Камчия, Струма, Места, Тунджа, Арда) и видовете езера (Сребърна,
Варненско, Бургаско)

1

– Дунавската равнина по: географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми,
климат, води, почви, растителност и животински свят

2

– Старопланинската област по: географско положение и обхват, релеф, полезни
изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят

3

– Краищенско-Средногорската област по: географско положение и обхват, релеф,
полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят

4

– Тракийско-Странджанската област по: географско положение и обхват, релеф,
полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят

5

– Рило-Родопската област по: географско положение и обхват, релеф, полезни
изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят

6

– Българското черноморско крайбрежие по: географско положение и обхват, релеф,
полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят

7

– населението на България по: брой, гъстота, разпределение, етнически и религиозен
състав, градско и селско население

8

– селищата на България – възникване и развитие, видове

9

– съвременното стопанство по основни дейности

10

– особеностите на почвите, растителността и животинския свят

1

– защитена територия – резерват „Сребърна“

2

– защитена територия – Национален парк „Централен Балкан“

3

Определя

Обяснява
Характеризира

Описва

13

14

– защитена територия – Природен парк „Витоша“

4

– защитена територия – Природен парк „Странджа“

5

– защитена територия – Национален парк „Рила“, Национален парк „Пирин“

6

– защитена територия – Резерват „Камчия“

7

Представя

– в подходящо изображение специфичните особености от природата на България

1

Отговаря

– на географски въпрос или съставя географски текст

1

Оценява

– значението на природните ресурси на областта Дунавска равнина

1

– значението на природните ресурси на Старопланинската област

2

– значението на природните ресурси на Краищенско-Средногорската област

3

– значението на природните ресурси на Тракийско-Странджанската област

4

– значението на природните ресурси на Рило-Родопската област

5

– значението на природните ресурси на областта Българско черноморско крайбрежие
и Черно море

6

– основни екологични проблеми в Дунавската равнина

1

– основни екологични проблеми в Старопланинската област

2

– основни екологични проблеми в Краищенско-Средногорската област

3

– основни екологични проблеми в Тракийско-Странджанската област

4

– основни екологични проблеми в Рило-Родопската област

5

– основни екологични проблеми в Българското черноморско крайбрежие. Черно море

6

– административно-териториалните области в България

7

Дава примери

– за типични проблеми на населението и селищата в България (застаряване,
обезлюдяване, транспортни, екологични)

1

Коментира

– проблеми на стопанството в България

1

Посочва

Фундаментът на компетентностите се изгражда от способността на индивида успешно:

да използва разнообразни средства за ефективно
взаимодействие със заобикалящата го действителност;

да общува в различни социокултурни сфери на дейност;
да поема отговорност за собствените си (речеви и/или
неречеви) действия, които осъществява в конкретни
ситуации на комуникация.

Фиг. 8

Програмата също акцентира върху развиването
на критическо мислене, а не върху механичното запаметяване и възпроизвеждане на учебна информация.
Дейностните глаголи илюстрират тази съвременна
стратегия в училищното образование. Учениците следва не само да „описват, посочват, определят“ (ниво

възприемане), но много повече да „разбират откриват,
илюстрират с примери, обясняват“ (ниво разбиране).
Обучението е преориентирано от репродуктивно към
активно и следва да подобри овладяването на ключовите компетентности.

6 оценява
1 коментира

определя 5
10
8
6
4

нанася 1
познава 4

2
7 посочва

0

1 дава примери

обяснява 2

характеризира 10

7 описва

отговаря 1
1 представя

Количественият анализ недвусмислено доказва,
че учебната програма по география и икономика определя нормативно учебно съдържание, което има за
цел учениците да усвоят компетентности, които да им
помагат при тяхната бъдеща реализация, вземането на
решения, базирани на научни аргументи в контекста на
съответната действителност, и поемането на отговорност за взетите решения и действия.
В учебната програма по география и икономика за
5. – 7. клас за обучението, организирано в чужбина13, за
постигане на целите на обучение е препоръчано да се
разпределят учебни часове за упражнения (дейности) за:
ÂÂосигуряване на учебни филми;
ÂÂизползване на ИКТ и интернет за търсене и
представяне на географска информация по зададена тема;
ÂÂориентиране по карта и правене на измервания;
ÂÂдемонстриране на умения за разумно поведение
сред природата и нейното опазване и др.
Акцентът е върху практико-приложните аспекти
на обучението, като се следва принципът за спираловидно овладяване на знания, умения и отношения.
Необходимо условие за постигане на целите на обучението по география и икономика в 5. – 7. клас за обу-

Фиг. 9. Активни глаголи, които са в основата
на познавателните дейности за придобиване
на ключовите компетентности

чението, организирано в чужбина, е организирането на
дейности, свързани с:
ÂÂработа с географска карта – някои методически
опори може да се открият в статиите на П. Събева14,15,16,17;
ÂÂанализиране на климатограма, хидрограма, стълб
честа и кръгова диаграма;
ÂÂпредставяне на географска информация върху
контурна основа;
ÂÂизработване на схеми, таблици, постер, презентации;
ÂÂсъставяне на текст (включително отговор на научен въпрос, есе, научно съобщение, публично
изказване) за природен компонент, природогеографска област или стопански дейности
ÂÂработа с всички елементи на учебника;
ÂÂучастие в интерактивни дейности;
ÂÂизползване на електронно базирани информационни източници18,19,20 за търсене, събиране,
интерпретиране и представяне на конкретна географска и икономическа информация;
ÂÂизползване на ИКТ за създаване и представяне
на продукти от изпълнение на конкретна учебна
задача.

13
Приложение № 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА V – VII КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО,
ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА.
14
Събева, П. Комуникативността при изграждането на представа за географско пространство (дидактическа интерпретация) –
В: Сборник от Международна конференция по повод 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“, 28 – 29.11.2014 г. В. Търново: „ИВИС“, 2014, с. 324 – 331.
15
Събева, П. Ситуационен анализ на картографските умения в обучението по география и икономика – В: Сборник научни
трудове от Втора международна научна конференция „Географски науки и образование“, 1 – 2.11.2013 г. Шумен: УИ „Еп.
Константин Преславски“, 2014, с. 240 – 245.
16
Събева, П. Картографската грамотност като компонент на географската култура на учениците (при изучаване на темата
„Релеф“ в курса „География на континентите и океаните“ 6. клас) – В: Сборник от научна конференция с международно участие
„България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. В. Търново: т. V, 2012, с. 475 – 484.
17
Събева, П. Формиране на интелектуални и практически умения чрез използването на контурна карта в обучението по
география – В: „Съвременни образователни технологии в основното училище“, Сборник от научно-практическа конференция. В.
Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 372 – 386.
18
Събева, П. Електронен модел за обучение по география и икономика в прогимназиален етап. В. Търново: „ИВИС“, 2014.
19
Събева, П. Електронното обучение или за новите възможности пред училищната география – В: Сборник от Юбилейната
международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Секция „Исторически
факултет“. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015.
20
Събева, П. Концептуализиране на процеса на обучението по география и икономика чрез система от оперативни цели в
електронно организирана учебна среда – В: Сборник от Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“,
12.09.2014 г. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 225 – 229.
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Образователните дейности не са свързани само с
конкретна тема, а имат междупредметен характер и
са насочени към придобиване на ключови компетентности (познава произведения, посветени на България,
българския народ и българския език).
Междупредметните връзки по ключови компетентности, насочени към постигане на очакваните
резултати от обучението, регламентирани в учебната
програма по география и икономика за 5. – 7. клас за
обучението, организирано в чужбина21, са с:
●● Български език и литература:
■■ Използва знания и развива умения за работа с
различни видове текст в устна или в писмена
форма за изпълнение на конкретна дидактическа или изследователска задача с цел обогатяване на езиковата култура.
■■ Използва знания и развива умения за работа с
речник на чуждите думи в българския език и
терминологичен речник.
■■ Развива техниките на четене и писмената
култура на учениците, а чрез използваните понятия обогатява и езиковата им култура.
■■ Умения за правилно прилагане на глаголните
времена.
ÂÂИстория и цивилизации:
■■ Развива умения за работа с историческа карта и разпознаване на основни знаци.
■■ Спомага за осмисляне и съвместно използване
на основни общи понятия.
■ Изгражда разбиране за единството на околната среда и ежедневието на хората.
■ Развива умения за пространствено локализи-

ране на древните цивилизации.
■ Утвърждава активно отношение за опазване
на паметниците на миналото.
■■ Изгражда разбиране за кодексите на поведение, общоприети в различните общества и среди, както и за това по какъв начин националната културна идентичност взаимодейства с
европейската идентичност.
■■ Разбира значението на равенството, сигурността и толерантността в обществения
живот.
■■ Формира нагласи за съжителство на хора от
различни религиозни и културни общности.
Учителят осъществява непрекъснат и пряк контрол,
като прилага основните методи за текуща и обобщаваща проверка.
Оценката в края на курса се формира въз основа
на неформалното и формалното оценяване през целия
период на обучение и отразява нивото на постигнатите
знания и умния. Неформалното (текущо) оценяване
включва резултати при изпълнение на домашни работи и на практически задачи в час в писмена и в устна
форма. В час обучаемите работят самостоятелно, по
двойки, в по-големи групи или всички заедно.
Формалното оценяване на постиженията на обучаемите може да се осъществява чрез писмен тест,
който включва задачи с избираеми отговори, от които
само един е верен, и задачи с кратък свободен отговор.
Във връзка със спецификата на обучението по гео
графия и икономика тази учебна програма представя
теми, които са предпоставка за изграждане на умения
за работа с контурна карта и учебен атлас.

2.	Потенциалът за придобиване на компетентности в учебното помагало по география
и икономика за 5. – 7. клас за обучението, организирано в чужбина
Учебникът като държавен дидактико-методически
документ е систематизиран и базисен модел, отразяващ редуцираната логика на науката, държавния образователен стандарт и учебната програма.
Формирането на обективен светоглед на учениците е една от ролите на съвременния учебник, в който трябва да се постигне дидактически баланс между
функциите и актуалността и динамичността в съвременния свят.
Защитима е тезата, че съвременният учебник увеличава своята роля в учебния процес, усложняват се
функциите му, засилва се значението му в учебния
процес като организатор за самостоятелната работа на
учениците и все повече се превръща от обект в субект
на педагогическото въздействие.
Основните и традиционните функции на учебното
помагало мултиплицират допълнителни функции, които формират комплексен и взаимодействащ си дидак

тико-методически конструкт на един съвременен
учебник по география и икономика.
В Наредба № 6/30.11.2015 г. за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала нормативно е
детерминирана същността и значимостта на учебника,
като безспорно „произведение, създадено в резултат
на творческа дейност22,23“.
Процедурно-нормативната рамка акцентира върху
ролята на учебника за самостоятелно учене и усвояване на конкретни компетентности по ДОС и учебна
програма – „Учебникът е дидактическо средство, което
е за самостоятелно учене на ученика и което подпомага
цялостното му обучение по определен учебен предмет
или модул за овладяване на компетентностите, посочени в Държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, както и в съответната учебна
програма“.24,25.
Изискванията към съдържанието, графичния ди-

21
Приложение № 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА V – VII КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО,
ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА.
22
Закон за предучилищното и училищното образование, България, 2016, с. 45.
23
Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.
24
Виж 22.
25
Виж 23.

зайн, полиграфическото и електронното изпълнение на
учебниците се определят с ДОС, съдържащ се в няколко нормативни документа, и „са композирани на четири основни вектора: 1.) съдържанието; 2.) графичния
дизайн; 3.) полиграфическото изпълнение и 4.) електронното изпълнение“ 26,27.
Предметното учебно знание произтича от съответната научна област, в случая – от географията, която
е основен източник на учебно съдържание. То е трансформирано в учебен предмет и организирано в система на учебния предмет география и икономика.
Структурно-съдържателните характеристики на учебното помагало по география и икономика за 5. – 7. клас
са опит да се очертаят епистемологичните рамки, определящи интелектуалните граници на географското
познание. Осъществен е не само формален, а и конструктивен анализ с акцент върху съответствието на
нормативните рамки (чрез организацията на учебното
съдържание в система), целостта на структурните компоненти, които конфигурират визията на авторския колектив за тематичните акценти в учебното съдържание
и за дълбочината на неговото усвояване.
Дуалистична по своята същност, географията се
позовава на собствена научна логика, структура, понятиен апарат, принципи, закономерности, взаимовръзки
и взаимозависимости с природните и хуманитарните
науки. Тя е актуална и вълнуваща, поставя значими в
теоретично и приложно отношение въпроси, на които
търси конкретни научни решения. Ето защо онтодидак
тическата ѝ проекция до ниво учебно съдържание, в
което е интегрирана с икономиката, е от ключово значение за българската образователна система.
Позовавайки се на нормативната база, познавайки
рамките, зададени като държавен образователен стандарт относно учебното съдържание по география на
България, предлагаме адекватен образователен продукт, който може да се използва пълноценно в процеса
на обучение, така че да е възможно изпълняването на
Теми по учебната програма

изискванията за резултатите от обучението по учебния
предмет география и икономика в съответния етап на
образователната степен.
Но трябва да се подходи по-широкоспектърно, тъй
като въпреки наименованието си учебникът отдавна не
е само (и единствено) средство за учене. На съвременния етап заема представителна функция в рамките на
училищната география.
Твърдението се базира на няколко ключови опори28:
""В учебника се отразява пресечната точка между социалното търсене, същността на образователния процес и издателската дейност. Съдържанието и дидактическата интерпретация на
географското познание се развиват в определен
културологичен, политически и икономически
контекст, който не бива да се пренебрегва.
""Като средство за изпълнение на официално зададени изисквания учебникът е междинното звено
между учебната програма и реалния учебен процес, т.е. между предписанията и класната стая.
""Заема централна позиция в дуалистичния процес, включващ преподаването и ученето, поради
което оказва влияние както върху учебните практики, така и върху мотивацията, системността и
устойчивостта на ученето.
""Учебникът посредничи функционално между
знанията, методите за тяхното преподаване и
ученето. За да упражняват ефективно професионалните си задължения, учителите трябва да притежават компетентността да реализират и обосноват избора си.
Системата на обучението по география на България
за обучението, организирано в чужбина, е да осигури
географската образованост на младите хора.
Конкретните методически решения се разгръщат в
разработените 14 теми, съответстващи на програмата
и интегрирани в начина, по който е разработен всеки
от уроците за нови знания.
Уроци в учебното помагало

1. Географско положение, граници и големина

Географско положение, граници и големина
1. Това е България
2. – 3. Границите – географската рамка на България

2. Релеф и полезни изкопаеми

Релеф и полезни изкопаеми
4. – 5. България – мозайка от земни форми
6. Пещерите – един приказен сън
7. – 8. Природните области на България
9. – 10. Тайнството на земните недра

3. Климат и води

Климат и води
11. – 12. Климатът на България
13. – 14. Климатични области и стопанско значение на
климата
15. – 16. „Изумрудените сълзи“ на природата
17. Водите на България – живителна сила

Виж 22.
Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.
28
Събева, П., К. Добрева-Станкова, Анализ на новите учебни комплекти по география и икономика за прогимназиален етап на
българското училище (на примера на пети клас). – В: Сборник от Дванадесета научна конференция „България, българите и Европа
– мит, история, съвремие“, т. ХІІ. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 288.
26
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4. Почви, растителност и животински свят.
Опазване на природната среда в България

Почви, растителност и животински свят. Опазване на
природната среда в България
18. – 19. Почви
20. – 21. Растителност и животински свят
22. – 23. Защитените територии – „светая светих“ на
природата

5. Дунавска равнина

Дунавска равнина
26. – 27. Дунавската равнина – най-обширната в
България

6. Старопланинска област

Старопланинска област
28. – 29. Предбалкан
30. – 31. Стара планина

7. Краищенско-Средногорска област

Краищенско-Средногорска област
32. – 33. Задбалкански котловини
34. – 35. Средногорие
36. – 37. Краище

8. Тракийско-Странджанска област

Тракийско-Странджанска област
38. – 39. Горнотракийска низина, Среднотунджанско
поречие и Бургаска низина
40. – 41. Странджа и Сакар

9. Рило-Родопска област

Рило-Родопска област
42. – 43. Осоговско-Беласишка планинска група и
средната част от поречието на Струма
44. – 45. Рила
46. – 47. Пирин и долината на река Места
48. – 49. Родопи

10. Българско черноморско крайбрежие.
Черно море

Българско черноморско крайбрежие. Черно море
50. – 51. Българско черноморско крайбрежие

11. Население и селища в България

Население и селища в България
55. – 56. Население на България
57. – 58. Селища в България

12. Държавно устройство и административнотериториално деление на България

Държавно устройство и административнотериториално деление на България
Държавно управление и устройство на демократична
България

13. Стопанство на България

Стопанство на България
61. – 62. Основни етапи в развитието на стопанството на
България
63. – 64. Фактори за развитие на стопанството

14. Основни стопански дейности в България

Основни стопански дейности в България
65. – 66. Добиващи дейности
67. – 68. Обработващи дейности
69. – 70. Обслужващи дейности

18

Изучаването на географията на България в системата природа – общество – стопанство е декомпозирано по отделни природни компоненти, специфични
стопанско-географски, политически и други характеристики, обединени от вазимодействията и географския анализ и синтез.
Географският синтез е постигнат в резултат на обединяване на двете основни направления в географията – природната и обществената география, проектирани върху националната териториална единица

– страна.
Видовете синтез допринасят за синтетичното единство, комплексност и взаимодействие между природата и хората в границите на дадена страна, разкриването
на нейните разнообразни черти и специфики на основата на географския синтез. Природогеографският и
общественият географски синтез и взаимодействие са
носители на интеграция и комплексност, те предполагат многовариантност на връзките – вертикални и хоризонтални.29

29
Дерменджиева, С., Т. Драганова-Стойкова. Обучението по „География на страните“ – вертикални връзки и съдържателна
макрорамка по новите учебни програми в българското училище. – В: сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, том 12, с. 253.

Познаването на методологическата част на географията на България, съдържаща научни подходи и методи на познанието за географските процеси и явления
на определена територия, са важен и структуроопределящ момент в обучението по география.30
Спираловидният синтез на учебното съдържание
е проектиран на основата на системно-структурния и
интегралния подход на различни равнища, едно от които е и вертикалното равнище.

Тезата за „многоравнищността“ е разгъната в обхвата на базовото учебно съдържание и ориентира към
постепенно развиване и надграждане. Философското
проблематизиране, методите и техниките на обучение,
ученето чрез опит и прилагането на логически операции, като анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение и др., безспорно изискват и дефинират необходимостта от прилагането на вертикалните връзки в обучението по география.

ЦИКЛИЧЕН
СИНТЕЗ
ЛИНЕЕН
СИНТЕЗ

ГЕОГРАФСКИ
СИНТЕЗ

Линейно
разположение
на учебното
съдържание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ
СИНТЕЗ
Философскометодологически
знания, методи и
техники на обучение

Спираловидно
(концентрично)
разположение
на учебното
съдържание

Силна приемственост между
основните идеи на цялостното
обучение по вертикалата
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ХОЛИСТИЧЕН
СИНТЕЗ
Житейска цялост,
опит, универсални
идеи, разбиране за
единството на опита
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Разбирането ни е, че обучението има смисъл, когато неговата ефективност се измерва не само с постигнатите „вътрешни“ образователни стандарти, а и с
действителната промяна и укрепване на жизнените, интелектуалните, социалните сили на хората, които преминават през него. Това виждане авторският колектив
реализира в помагалото чрез иновативен синтез между
„вътрешна“ и „външна“ образователна ефективност.
Културната грамотност се изгражда в училищата, университетите, библиотеките, музеите и други
културни институции. Тя лежи в основата на въвеждането на индивида в културната среда на своя народ,
страна, заобикалящ свят. Най-значимият ѝ носител
е включването на географските измерения и на художествената литература, чрез различни откъси във
всеки урок за нови знания. Четенето и разбирането на
текст е сложен мисловен процес. Географският текст

(както научнопопулярният и художественият) има потенциал за ново разбиране на географската картина на
света и България, като мислено може да отвежда в (не)
познати природни и обществени обекти.
Концепцията за приложението на литературната
география (откъси от художествени творби, стихотворения и т.н.) в учебното помагало по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, лежи
върху основите на същността на четенето с разбиране. То е процес, чрез който четящият конструира
значение, като използва информация от текст.
Литературната география32 е конструкт на интердисциплинарното обучение и въображението, на интеграцията между литературни образи и географска действителност. Чрез литературните произведения се разкрива
нова обучителна стратегия за възприемане на географското пространство и обекти, явления и процеси.

30
Дерменджиева, С. Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 181.
31
Дерменджиева, С., Т. Драганова-Стойкова. Обучението по „География на страните“ – вертикални връзки и съдържателна
макрорамка по новите учебни програми в българското училище. – В: сборник от Научна конференция „България, българите и
Европа – мит, история и съвремие“. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, том 12, с. 254.
32
Драганова, Т. Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове. – В: Сборник от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново. В. Търново: Издателски комплекс
на НВУ „Васил Левски“, 2018, с. 288 – 292.
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Разбирането на прочетен текст и ефективността
му като мисловен процес зависи от активния и пасивния речник на ученика. Следователно съществуват два
елемента, чрез които се осъществява процесът – това са
речниковите знания и текстовото разбиране. Осмислянето на текст става чрез осъзнаване на значението на
отделните думи в него, така че при текст с множество
контекст, термини и др. сме планирали и организирали задължително да бъдат съобразени с възрастовите
характеристики на учениците. Художествената литература формира представи за природните, обществените
и икономическите географски образи и е иновативен
интердисциплинарен прочит.
Условно може да се определят някои детерминанти,
които влияят върху четенето с разбиране на учениците. Сред тях са: мотивация; цел; отдаденост; речник;
тълкувание на думите; обща култура; гладко четене;
същността на самия текст (ниво на трудност); жанрът
на текста (напр. художествена литература, научна литература, поезия и др.);
Неспособността на учениците да разбират отделни думи от текста е сериозен проблем, но лесно
преодолим. Можем да изведем няколко ситуативни
маркера.
Най-често при четене учениците срещат думи, които са далечни по значение от техния социален опит.
Това е специфичната система от общи и единични понятия в географията, особено когато учениците не са
усвоили базовите географски понятия.
Може да възникне проблем с разбирането на цяло
изречение. В такъв случай или ученикът е неспособен
да интерпретира текста въобще, или интерпретацията
му е толкова абстрактна, че му звучи безнадеждно неясна.

Възможно е четящият да открие няколко интерпретации.
Може да се определи и още един проблем – когато интерпретацията на четящия е в разрив с неговата
предварителна нагласа за текста.
Въпросите и задачите, шрифтовото открояване на
ключовите думи и изрази и наличието на множество
достъпни цветни изображения ще дадат възможност за
ефективно усвояване на материала от всички, независимо дали им е присъщ холистично-аналитичният, или
вербално-образният стил на учене.
Концепцията на учебното помагало включва следните основни елементи в един теоретичен образователен модел, състоящ се от 5 подхода:
""въвеждащо мотивиращ;
""опознавателно-съпоставителен;
""базово-дейностен;
""специфично-моделиращ;
""синтезиращо-личностен.
Моделът, технологията и конкретните методически
решения за работа с учебното помагало създават яснота по отношение на резултата на три нива в:
ÂÂдългосрочен план, свързан с личностното развитие на ученика след обучението по география и
икономика в 5. – 7. клас;
ÂÂсредносрочен план, в края на всяка учебна година;
ÂÂкраткосрочен план по време на обучението и работата с учебното помагало – за всяка задача, за
всяка тема, за всяка фаза и за всеки етап от представената по-горе концепция.
Детерминирайки теоретичния образователен модел
на учебното помагало, открояваме следните аспекти на
приложение:

Въвеждащо
мотивиращ

Синтезиращо
личностен

Опознавателно
съпоставителен

Базоводейностен

Специфично
моделиращ
Фиг. 11

1. Въвеждащо-мотивиращ – разкрива се чрез обособено начало, състоящо се от различни рубрики: подзаглавна – в две части:
 „Въвеждане в урока – 1“, в която чрез текст,
който се разполага в началото на темата, се събужда
интерес към темата на урока, фокусира се вниманието на учениците върху конкретното знание и учебните
дейности, чрез които ще се усвоява; а за учителя – да
мотивира поставените цели. Постига се естествено
въвеждане в новата тема на основата на вече позна-

тото, проблемното и интересното. Специален фокус е
поставен върху изграждането на умение за работа с
текст: неговото сортиране, трансформиране, пресъздаване.
„Въвеждане в урока – 2“. Някои от идеите са свързани с особеностите на географското познание, както
и с особеностите на учебния процес. Те представляват обобщения, които притежават голяма познавателна и възпитателна стойност. Целят се: актуализиране
на знания и умения; мотивиране и организиране на

дейността на учениците в новата методична единица;
провокиране на мисленето. Формулирани в началото,
дават възможност в хода на урока да се търсят доказателства, които ги подкрепят и обясняват. В този случай
те се явяват възможност за мотивиране на предстоящата дейност. В някои от уроците те са съпътствани с
изображения, картосхеми и други изображения, които
дават възможност да се включат дейности за затвърждаване на основните понятия и представи чрез работа по образец и самостоятелна работа на учениците.
Дава се и свобода на тяхната изява – да дискутират и
да изразяват собствено мнение, свързано с техния опит
и творческо проникновение и диференцирана работа,
съобразена с възможностите, потребностите и интересите на учениците.
2. Опознавателно-съпоставителен. Географската
информация е поднесена достъпно, с много примери,
факти и подкрепящи илюстрации. По този начин учениците лесно ще се ориентират в материала и ще усвоят необходимите знания и умения.
Оформлението е подчинено на няколко основни
изисквания: създаване на емоционална нагласа; осъществяване на генетична обвързаност на старото с
новото знание; активизиране на логическите операции
(сравнение, анализ, синтез, индукция, абстрахиране);
открояване на конкретната от учебната задача; представяне на новото учебно съдържание чрез основен и
допълнителен текст (илюстрации, модели, символни
изображения).
Текстът на всеки урок е обособен в смислови блокове, които са съобразени с утвърдения алгоритъм за
изучаване на природата, населението и стопанството в
регионалната география. Той съдържа не само характеристика, а и дава възможност за оценка на изучаваните обекти и явления и за извеждането и формулирането на проблеми.
Основният текст е структуриран в ясна и логическа последователност. Текстовете са с ограничение за
въпроси и препратки, които според нас биха затруднили възприемането и усвояването поради ограничения
обем. Вътрешното структуриране на основния текст
чрез подзаглавия (или т.нар. врязани заглавия) подпомага неговото възприемане, разбиране и усвояване. Номерирането на компонентите за онагледяване и
разширяване на основния текст е важна структурност
в учебното помагало. Всички снимки, карти, таблици и
др. в рамките на една тема имат номер с арабска цифра.
Той е поставен и в основния текст след съответния пасаж, което насочва пряко към онагледяващия и допълващия материал.
Обозначени са ключовите думи и новите понятия,
които са обяснени в речника на с. 86 – 88, като се търси системност и яснота при въвеждането на учебното
съдържание; балансираност на информацията, предвидена за нови знания в съответствие със съответната
учебна програма.
3. Базово-дейностен. Илюстративният материал
е разнообразен по вид и съдържание. Преобладават

растерните изображения. Векторните изображения
включват диаграми и карти. Те са в тясна връзка със
структурните компоненти на всеки от уроците. Дидактическа опора са за разнообразни дидактически решения, свързани с визуализиране на географски твърдения; извличане на географско познание; четене, тълкуване и анализ на географска информация.
Илюстрациите имат конкретно значение и подпомагат усвояването на учебното съдържание и разбирането на понятията, процесите и явленията по конкретната
тема. Те имат следните функции:
■ Имат водещ характер и са от различен вид –
снимки, схеми, диаграми;
■ Подпомагат разбирането и усвояването на знанията и уменията;
■ Носят точна и конкретна информация в подкрепа
на учебното съдържание;
■ Съдържат допълнителна, надграждаща информация.
Илюстративният материал създава условия за:
формиране на ключовите компетентности, конкретизирани в учебната програма, и възможности за практическото им прилагане; насърчаване и улесняване на
самостоятелното търсене на информация от различни
източници; представяне на единството в човешкото
многообразие и за толерантно отношение към различието.
Специфично-моделиращ. Въведена е и рубрика
„Речник“, в която е обяснено, дефинирано, определено, характеризирано ключовото понятие за темата.
Обозначени са ключовите думи и новите понятия, които са обяснени в речника, като се търси системност и
яснота при въвеждането на учебното съдържание; балансираност на информацията, предвидена за нови знания в съответствие с учебната програма.
4. Синтезиращо-личностен. В рубриката „Въпроси и задачи“ се предлагат задачи с различна степен на
сложност, както и такива, предразполагащи учениците
към самостоятелно мислене и творческа дейност. Те
изпълняват определени функции: за актуализиране на
стари знания; за работа с различни източници на информация; за правене на сравнения, обобщения и изводи; за активизиране на творческото мислене и дейност;
за възпроизвеждане на изученото; за затвърдяване,
осмисляне и обобщаване на знанията; за прилагане на
знания и умения в различни ситуации.
Конструирането на дидактическите модели на преговорните и обобщителните уроци, както и на уроците за контрол, е обвързано с изискванията на учебната
програма спрямо устойчивото, осмисленото и систематизираното познание за география на България.
Съзнателно са търсени възможностите за сравняване,
откриване на причинно-следствени връзки и зависимости, прилагането на знанията и компетентностите в
различни ситуации, проблемността и изразяването на
аргументирана позиция по дискусионни въпроси.
В учебното помагало са разработени следните уроци за обобщение и преговор:
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Природните условия на България
Природата ня България. Какво научихме за природата на България?
Население, държавно устройство и стопанство на България
География на България
България – такава, каквато я носим в сърцето си
Фиг. 12
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Уроците са адаптирани по концептуалното решение
на авторския колектив за позиционирането им в системата от уроци спрямо основните дидактически опори: цели33, същност и структура34, методи и процедури
по тяхната организация35,36 в съответствие с тяхната
функционална роля.
Условията на познавателните задачи са със съдържателен акцент върху най-важните изучавани понятия,
принципи и закономерности, както и върху възможните връзки и взаимодействия между тях. По отношение
на познавателната дейност всяко от условията е насочено към индивидуално, екипно, групово или общокласно активно участие в учебния процес. Спазени са
изискванията условията да са ясни, конкретни, изпълними и разбираеми.
Съобразно спецификата на системата от дидактически процедури за реализиране на познавателните
дейности предлагаме в отделен раздел от книгата за
учителя очакваните отговори на някои от условията в
подкрепа на организационната и контролиращата роля
на учителя при планирането и провеждането на преговорните и обобщителните типове уроци.
Електронният учебник е основният сред възможните електроннобазирани образователни ресурси по
география и икономика. Една от основните задачи на
съвременното училищно образование е формирането
на дигиталната култура на учениците. Това се налага
от факта, че информационните технологии на практика
са навлезли във всички сфери на дейност на човешкото
общество и се постига „… както чрез изучаването на
информатиката и информационни и комуникационни
технологии (ИКТ), така и чрез прилагане на придобитите в тях знания, умения и компетентности в обучението по всички учебни предмети, включително по

география и икономика“. Функцията на електронните
ресурси е да допълват действията на учителя, като освобождават учебно време, в което той може по-ефективно да упражнява разнообразни роли на координиращ, насочващ, подкрепящ, мотивиращ, контролиращ
познавателната дейност на обучаемите.
Използването на електронни ресурси подпомага
организацията на учебно-познавателната и самостоятелната дейност на обучаемите, допринася за формирането на техните географски компетентности и провокира развиването на творчески потенциал и критично
мислене, защото „генерират нови образователни практики, които варират в зависимост от поставените цели,
спецификата на училищната микросреда, административната подкрепа, предпочетения от учителя стил на
обучение37“.
Електронният учебник може да отговори на потребностите на съвременните обучаеми. Нормативно
отговаря на зададените критерии, обоснован е методически и научно, както и е обезпечен на технически
високо ниво, така че потребителският интерфейс да е
достъпен за обучаемите в съответната възраст.
Следва се визията и структурата на печатното издание, като същевременно предлага допълнителни
образователни електронни ресурси, които може да
се използват във всяка от дидактическите ситуации в
учебно-познавателната дейност в клас и/или при самоподготовка; подпомага онагледяването при изучаване на сложни географски понятия, процеси и явления и
в същото време е ценен източник на учебна информация. Многобройните упражнения дават възможности
за мигновен контрол и самоконтрол по забавен за учениците начин. Може да се използва самостоятелно или
паралелно с учебното помагало.
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българското училище (на примера на пети клас) – В: Сборник от Дванадесета научна конференция „България, българите и Европа
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Филми за електронния учебник за обучението в чужбина
Филм за:

Страница в учебника

Нос Шабла

с. 6

Мостът „Нова Европа“

с. 8

Езеро Сребърна

с. 24

Язовир „Искър“

с. 24

Езерото Безбог в Пирин

с. 54

Езерото Окото в Пирин

с. 54

Смолянските езера

с. 56

Калиакра

с. 58

Побитите камъни

с. 77

Бачковският манастир

с. 77

Корабът „Радецки“

с. 77

Електронният учебник успешно допринася за формирането на знания, умения и ценности у обучаемите, подпомага процеса на възприемане и осмисляне на
учебното съдържание, мотивира обучаемите за учебно-познавателни дейности, подкрепя изучаването на
тематичните единици най-вече чрез възможностите на
интерактивната визуализация, предоставя допълнителна информация.
Структурирането на учебника предполага, че:
1. Темите в него са в съответствие с последователността в учебната програма. Спазен е и вътрешният
ред в колоната „Компетентности като очаквани резултати от обучението“.
Учебното съдържание е структурирано логически и
е систематизирано, което ще позволи на учениците да
осмислят обема в цялост и единност, както и неговото
лесно разбиране и прилагане в нова ситуация. То е насочено в посока от познаване, разбиране и приложение
към анализ, синтез и оценка. Провокира и изграждане на умения за самостоятелно учене, за творческо и
критическо мислене, за представяне на лично мнение и
работа с географската карта, работа с различни източници на информация и др.
2. Учебникът съдържа ясен и подреден апарат за
ориентиране при използването му. Съдържанието е с
големи букви на разтвор, след него е поставен „Указател към учебника“, в който графично и с текстове са
показани различните видове теми и техните компоненти с местата, на които се намират. Отделните рубрики
във всяка тема са поставени на точно определени места
и в определен ред.
Текстовите и извънтекстовите компоненти са съобразени с възрастовите характеристики на учениците,
водещи към развитие на практически и интелектуални
умения.
Компетентностите като очаквани резултати от обучението по съответните теми и новите понятия по конкретните е постигнато в съответствие с тези от учебната програма.
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3. Учебникът представя изложението на съдържанието в логическа последователност и откроява ясно
темите за нови знания и новите понятия.
С идеята, че целите на обучението по география и
икономика трябва да бъдат постигнати изцяло, авторите на учебника се стремят той да създава предпоставки ученето да става чрез разбиране, да е приятно
за учениците и те да се чувстват емоционално и интелектуално ангажирани с изучаването на географията
на България.
Опитали сме се да постигнем максимално покриване на критерия, свързан със съобразяване с възрастовите характеристики на учениците и насърчаване на
самостоятелността и мисленето. Като цяло учебникът е съобразен с възрастовите особености на учениците, с тяхната любознателност, с възприемането и
ориентирането в географската наука и абстрактността
на изучаваните процеси, явления и обекти.
4. Осигурен е баланс между текст и илюстративен
материал. Илюстрациите са достатъчно едри, четивни
и с високо качество.
5. Допълнителните текстове са съобразени със спецификата на учебния предмет – това са обяснения към
изображенията.
6. Включен е необходимият справочен апарат – речник на понятията, разнообразни тематични географски
карти.
7. Учебникът съдържа ясен и разбираем за учениците апарат за ориентиране: съдържание, открояване
на различните компоненти: основен текст, подзаглавия
– 2, въпроси и задачи, обособени в различни рубрики.
Всички те са много ясно цветово и шрифтово откроени и поставени на точно определени места, като се откриват от пръв поглед. Към всеки урок за нови знания
разработените въпроси и задачи отговарят на стратегията за вариативност и достъпност. Предоставена е
възможността учениците да:
– отговарят писмено на тестови въпроси;
– попълват пропуснати думи в текст;

– усвояват и се ориентират в съдържанието на понятия;
– поправят допуснати грешки в текстове;
– търсят съответствия в текстове и изображения;
– усвояват новите знания и понятията чрез решаване на задачи;
– доказват твърдения;
– съчиняват собствени кратки текстове.

8. Към апарата за организиране на усвояването
може да се причислят обобщителните задачи в темите
за преговор, които са представени по достъпен и отлично структуриран визуален подход.
9. Учебникът предлага възможности за учениците,
съобразени с различните стилове на учене: начините,
по които всеки приема, преработва, съхранява и възпроизвежда информация най-ефективно.

3.	Информационна и дидактическа подкрепа за обучението, организирано в чужбина,
по география и икономика в 5. – 7. клас
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3.1. Електронни източници
1. geografskiotkritia.start.bg – енциклопедична информация за географски открития, откриватели и открити територии, каталог на географски карти
2. histcarto.u-strasbg.fr/ – история на картографията
3. atlasphoto.iwarp.com – интерактивен атлас
4. nauka.bg – електронно списание за българска
наука
5. ncge.org/ – официален сайт на Националния
съвет за географско образование, Франция (National
Council of Geographic Education, France)
6. https://www.bbc.com/weather – интерактивна
карта на климатичните елементи в реално време, метеорологични прогнози с различна продължителност и
природни бедствия
7. geografiaistoria.blogspot.com – блог с разнообразни информационни ресурси в помощ на обучението по география и история
8. geopolitica.eu – списание за геополитика, геостратегия и анализи
9. geo.1september.ru – сайт „Я иду на урок географии“ (споделени добри училищни практики)
10. geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ – географски атлас за учителите за средното училище (на
руски език)
11. planeta42.com/geography/bulgaria/bg.html –
интерактивна образователна игра „Областите на България“
12. usgs.gov – данни в реално време, карти, софтуерни инструменти, новости в науката и електронна
библиотека, свързани с природните ресурси на планетата
13. h t t p s : / / w w w . b b c . c o m / n e w s / w o r l d europe-17202996 – профили на България според ВВС
– съдържа обща информация за страната, политическо
устройство, информация за медиите и средствата за
масова комуникация, актуални събития в страната
14. https://europa.eu/learning-corner/home_bg –
кът за обучение на Европейския съюз
15. www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html – сайтът на ЦРУ, който в този си
подраздел – Световен справочник – съдържа информация за всяка страна в света (география, икономика,
население, правителство, транспорт и комуникации,
военна сила, участие на страната в международни конфликти)
16. www.encarta.com – мултимедийна дигитална
енциклопедия на страните в света

17. https://www.britannica.com/place/Bulgaria
– профил на България в електронния вариант на
Encyclopedia Britannika
18. www.ed-u.com/country-backgrounds-andprofiles-list.htm – сайтът съдържа информация за страните в света, подредени по азбучен ред. Информацията
е обща, по-схематична и включва разделите география,
население, правителство, икономика, транспорт и комуникации, участие на страната в международни конфликти
19. https://www.ngobg.info/bg/ – информационен
портал за неправителствените организации в България
20. www.geography.iit.bas.bg/ – научно-методическо списание География 21
21. www.globalissues.org – съдържа информация,
която се обновява ежедневно, и се отнася за редица
съвременни социални, политически, икономически и
екологични глобални проблеми
22. www.goricka.bg – инициатива за обучения, разговори и дебати за устойчиво развитие
23. www.klimadiagramme.de/Frame/indexeu.html
– климатограми от станции в света
24. www.ktugosvet.ru/countries.htm – географска,
енциклопедична и туристическа информация за страните в света
25. www.nato.int/cps/ru/natolive/index.htm – сайт
за НАТО (руски, английски, френски и украински
език)
26. www.nsi.bg/census2011/index.php – демографска статистика в сайта на НСИ с данни от преброяването на населението и жилищния фонд, 2011 г.
27. www. Nationalgegraphic.bg – електронна версия
на научнопопулярното списание National Geographic
България
28. h t t p s : / / w w w . n a t i o n a l g e o g r a p h i c .
bg/?cid=121&year=2019 – електронна версия на списание National Geographic KIDS
29. www.transmonee.org/russian/index_ru.html –
статистика за 164 икономически и социални показатели, разделени в 10 тематични раздела (на руски и английски)
30. www.un.org/ru/ – сайт на ООН (руски, английски, френски, испански език)
31. www.un.org/depts/dhl/maplib/maplib.htm
–
картографска секция на официалния сайт на ООН
32. https://www.glokalchange.de/cms/start/ – германската образователна платформа GLOKAL Change
на Хайделбергския педагогически университет, създа-

дена да насърчава способността на обучаемите да оценяват екологичните промени по отношение на устойчивото развитие
33. https://kartibg.wordpress.com – интерактивна
карта на България с 360-градусови панорамни снимки
34. https://gis.wwf.bg/mobilz/ – ГИС-платформа на
WWF, чрез която да се опознаят горите, екосистемите
и защитените територии в България
35. http://bulgariaich.com/?act=content&rec=2 –
нематериалното културно наследство на България

36. obshtinite.bg – електронен информационен портал на общините в България
37. www.bulgarkamagazine.com/ – „Българка“ –
онлайн списание за всички българи по света и у нас
38. parks.bg – асоциация на парковете в България
39. http://www.bulgariatravel.org/ – официален туристически портал на България
40. http://www.lostbulgaria.com – 5800 фотографии от най-големия частен фотоархив в България, подредени хронологично и тематично

3.2. Методика на приложение на подбрани варианти за ефективно обучение (визуални продукти,
технологии за работа с текст, игри и техники
на подражание, проектна дейност, екипна и
групова работа)

Моделът на методиката на приложение на подбрани
варианти за ефективно обучение търси отговор на четири дидактически въпроса:

Какво трябва да бъде
преподадено/научено?

Как да се установи
дали обучението е било
успешно – контрол на
резултатите?
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Кой учи и от кого
научава?

По какъв начин става
това, посредством кои
„варианти“ на обучение?
– Какво трябва да бъде преподадено/научено? Става дума за целите на обучението, които засягат не само
намеренията/целите, но и темите/учебното съдържание.
– Кой учи и от кого научава? Тръгва се от изходното положение на участниците в обучението (ученици
и учител), техните подбуди, наличен опит, познания и
възгледи.
– По какъв начин става това, посредством кои

„варианти“ на обучение (методи, форми, източници
на информация)?
– Как да се установи дали обучението е било успешно – контрол на резултатите? По какво се разпознава учебният напредък? Кой ще го проверява и
оценява?
Детерминантите за подбор на методи се обособяват
като преки и непреки:

Цел на
обучението

ПОДБОР НА
МЕТОДИТЕ НА
ОБУЧЕНИЕ

Особености на
учебния предмет

НЕПРЕКИ
ДЕТЕРМИНАНТИ
Стадии на
познавателно
развитие на
учениците

Възрастови
особености на
учениците

Своеобразието на глобалната
макросреда и местните условия
за обучение

Фиг. 13

Своеобразието на
конкретната тема
Наличие на
дидактически помагала
и материали

ПРЕКИ
ДЕТЕРМИНАНТИ

Фази на урочната работа
и етапът на урока

Учебното време
на учениците и учителя
Личностни особености,
достойнства и
недостатъци на учителя

Фиг. 14.
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Варианти за групиране на обучаемите
(дидактическа същност)
Модерното образование отчита различията между
формално ориентираното обучение и индивидуалното
познавателно усилие на ученика. Основната дидактическа полза от груповата учебна дейност е нейната
насоченост към индивидуалната активност на всеки
от обучаемите. Въпреки терминологичните нюанси –
форма на организация на обучението, метод, техника, технология, инструмент – организирането ѝ е
свързано с ключовия момент на формиране на групите. В зависимост от поставените дидактически цели са
възможни два подхода:
■ спонтанно – учениците определят самостоятелно участието си в определена работна група;
■ насочващо – учителят формира хомогенни или
хетерогенни групи по собствена преценка.
Препоръчително е да се редуват вариантите за групиране в различните учебни ситуации. Спонтанното
(дифузно) групиране е обвързано със сплотяване на
обучаемите и минимални усилия спрямо споделянето
на отговорности при достигането на групови решения.
Атмосферата на вътрешногрупова емпатия се изгражда
по-лесно. Основният позитив на насочващото групиране
е, че е един от най-директните пътища за социализация.
Груповата учебно-познавателна дейност е в пряка
обвързаност с понятието дидактическо общуване, чиято компонентна структура включва комуникативен,
интерактивен и перцептивен аспект.
Диалогът между обучаемите е насочен към обмен
на учебна информация и на стратегии за решение на
учебни задачи. Като условие за стабилност на групите,
която може да се регулира от учителя, се смята броят
на участниците. Оптималният е 4 – 5 души.
Сред многобройните техники за насочващо групиране като подходящи за обучаемите от възрастовата
група 5. – 7. клас открояваме:
■ чрез преброяване на поредни номера (например
първа – втора, първа – втора – трета и т.н.);
■ чрез картончета/листове, на които има различни фигури/символи;
■ чрез отговор на поставен от учителя въпрос,
при който вариантите са „Да“, „Не“, „Не мога да
преценя“;
■ по рождени месеци (напр. родените през януари,
февруари и март формират първа група);
■ по първата буква от собственото име;
■ по еднакъв цвят на дрехите, очите, косата или
друг отличителен белег.
Учебното сътрудничество чрез работа в екипи
Дава възможност на обучаемите да възприемат условието на поставената задача от няколко гледни точки, да търсят различни пътища за решаване на един
и същ проблем, да защитават идеите си, да оспорват
позиции, да проявяват взаимно уважение и да търсят
нови решения, които може да се родят единствено при
участието на няколко души.38
Позитивните резултати от организирането на учебно-познавателната дейност я открояват в: мотивационен аспект (повишаване на личната мотивация за
38
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учене, позитивно възприемане и интерес към учебната
дисциплина), познавателен аспект (по-задълбочено
вникване в проблематиката, стремеж към критично
осмисляне на информацията, повишаване на дълготрайността на усвоеното географско познание, стимулиране на креативността и нестандартните решения,
повишаване на успеха) и организационен аспект (усъвършенстване на уменията за планиране на дейностите
при изпълнение на поставените задачи).
Въпреки безспорните положителни страни на екипната дейност е необходимо да се имат предвид и възможните отрицателни последствия, които може да
съпътстват неправилно планирания и проведен учебен
час. Като такива Д. Тодорина посочва: пренапрежение
в работата на една част от учениците за сметка на пасивността на друга част, конфликтни взаимоотношения
между някои ученици, нарушаване на училищната дисциплина.39
Визуална картографска памет
(картографски представи)
Формирането на ментални (умствени) модели за
света като цяло или за отделните му части, служи за
получаване на знания за явленията в реалния свят. Географията се вписва в тяхното изграждане чрез определяне на точното местоположение и взаимното разположение на обектите, отдалечеността им един от друг,
големината им, формата и пр. Визуалната форма са
картите и картните изображения.
Едни от основните затруднения за обучаемите при
изучаването на география са „превключването“ на
вниманието и изграждането на асоциативни абстрактни (понятийни) и конкретни (фактологични) връзки на
различни йерархични нива. Следствие на тези процеси е формирането на мислена географска картина на
действителността в различна степен на детайлност. Тя
зависи от индивидуалните особености на обучаемите и
степента на изграденост на картографската им култура.
В този етап на географското обучение е необходимо да се фокусира вниманието върху степента на
устойчивост на картографските представи (възможността да се репрезентира територия по памет)
на обучаемите. Наричани още образи на географския
език, познаване на географската карта, знаене на картата, пространствени картини, те са в основата на географския начин на мислене, т.е. отличителна за географията предметна компетентност.
Визуалната географска памет, подобно на останалите типове памет, се тренира. Техниките за нейното изграждане са свързани с въображението, креативността и асоциативното мислене, които са интензивно
проявени в тази възрастова група обучаеми. Дейностите за изграждане на картографски представи се конкретизират до дидактически процедури, които подлежат на
ритмично повторение в учебно-познавателния процес.
Основни сред тях в географското обучение са:
■ Показване (прилага се многократно в обучението по география във времевите рамки на всеки
учебен час). Усвояват се знания за географската
номенклатура и умения за четене и разбиране на
географската карта.

Стийл, Дж. и др. Методи за насърчаване на критическото мислене. Кн. 2. С.: БАЧ, 2003., с. 9.
Тодорина, Д. Култура на педагогическото общуване. Благоевград: УИ „Н. Рилски“, 2005, с. 47.

■ Описание (традиционен метод за анализ на картата). Целта е да се откроят изучаваните явления,
особеностите в проявлението и взаимовръзките
им. Описанието трябва да е логично и последователно. Отличава се с подбор и систематизация
на фактите, въвеждане на елементи за сравнение
и аналогия. Формулират се изводи. Описанията
може да бъдат комплексни (общогеографски) или
тематични. Основани преди всичко на визуалния
анализ на географската карта, те са ценни с това,
че позволяват да се състави образна и цялостна
представа на изучавания обект.
■ Пътешествия по карта. Мислените пътешествия са особено атрактивни за учениците от тази
възрастова група. То е една от най-отличителните за географското обучение игрови технологии.
Дидактическите етапи на неговата подготовка и
провеждане съответстват на особености, като:
активност (основният принцип на игровата дейност е развитие на интелектуалните възможности, започвайки с подготовката и приключвайки
с обсъждането на резултатите); откритост и
достъпност (следствие от естеството на играта
– правила и яснота); занимателност и емоционалност на участниците (когато личните цели
съответстват на груповите); състезателност и
съревнование (стимулиращи активна познавателна дейност и използване на всички потенциални
възможности на участниците); индивидуалност
(развиват се личностните качества) и символен
характер (позволява обучаемите да покажат
креативните си способности). Възможни са различни технологии на прилагането им: да се проследи маршрут по карта и да се опише с думи;
да се опише маршрут с думи и да се изисква да
се проследи на картата; да се съставят словесни
маршрути, които останалите ученици да разпознаят по частични описания.
■ Сравняване (наслагване) на две или повече географски карти. Целта е да се откроят детайли, да
се открият причинно-следствени връзки и взаимовръзки, да се свърже познатото с непознатото,
да се затвърдят знания при паралелната работа с
няколко карти.
Приложение на електронни (компютърни)
карти в обучението
Картата, която по дефиниция е синтезен продукт,
който едновременно опростява и обобщава пространството или процеси и явления, протичащи в него, за да
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ги направи разбираеми за широката публика, е средство което позволява да се използва за лаконично и
ефективно съобщение.
Създаването и използването на електронни (компютърни) карти, атласи и други картографски произведения е една от основните функции на ГИС. Те са
много повече от карта, пренесена на компютър, тъй
като предполагат използването на особен тип базови
данни, моделиращи географската среда40, 41, 42. Техните възможности за събиране, подбор, систематизация,
обработка и изобразяване на географски пространствено-координатни данни на практика са неограничени.
Визуализацията във виртуалната реалност се базира преди всичко на триизмерността и на анимирането
на електронните карти. Именно те създават илюзията
за присъствие и преместване в пространството. Като
конвенционален образ на действителността може да
служат за надеждна платформа на познанието за природните, демографските и социално-икономическите
процеси поради постъпателния характер на развитието
им и степента на динамичност. Те дават нестационарен възможен поглед към зараждането, развитието и
тенденциите в промяната или отмирането им, което е
добър коректив на статичността на класическите географски карти.
Електронните карти може да се използват както
в демонстрационен режим при изучаване на ново
учебно съдържание, така и при реализиране на практически дейности за формиране на умения: интерактивно тълкуване и попълване на карти, създаване на
собствени карти и планове на местност, създаване на
собствено индивидуално описание на географски обекти чрез анализ на информационни обекти.43
Осъществяването на когнитивни дейности с електронни карти развива у обучаемите многоканалност на
възприятията и нелинейно визуално мислене, които са
в основата не само на картографската, но и на информационната грамотност.
Интерактивните карти са модели в цифрова среда,
които съдържат допълнителна мултимедийна информация за конкретни обекти и позволяват тя да се визуализира. Точно взаимодействието в реално време между
потребителя и компютъра, при което потребителят задава команди и получава отговори, дава основание да
бъдат наречени „интерактивни“.
Работа по проект
Работата по проект предполага четиристъпкова
учебно-познавателна дейност:
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В изследванията за дидактическите характеристики44, 45, 46, 47, на проектната дейност се установяват
сходства с очертани характеристики: организирана е
около ученето, а не около преподаването; провокира
дискусия за полезността и истинността на индивидуалните знания и предположения, за личностната мотивация за учене и усвояване на конкретни умения и
компетентности; връзки с реалния свят и практическа
насоченост; всеки може да работи съобразно своите
собствени темпове; използване на множество източници на информация, които може да се избират, преструктурират и използват; работа в екипи за получаване
на конкретен резултат; съвместен ангажимент на ученика съвместно с учителя – за конкретна практическа
задача, която трябва да бъде изпълнена за срок, при определени условия и на базата на обединяване на познания от различни области; стимулира се сътрудничество
и толерантност към мнението на другите и в същото
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време се осигуряват условия за развиване на индивидуални знания; създава възможности за индивидуална
изява на ученика – за поемане на инициатива и на отговорност; за конструиране на индивидуални знания; за
създаване на собствени продукти; създава възможности за осъществяването на новите роли на учителя (да
подпомага, да съветва, да организира и сам да се учи);
предполага усвояване на учебно съдържание с интегративен характер и постигане както на когнитивни,
така и на афективни образователни цели.
Учебен проект може да се възложи в случаите, в
които има завършен цикъл от учебното съдържание, и
да се приеме като начин за постигане на предварително
определена дидактическа цел. В този смисъл работата
по проект е елемент от сложен методически инстументариум, насочен към комплексни образователни цели.
Най-често изпълнението на проектната дейност
включва четирите фази:
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■ стартова – учителят конкретизира подтеми за
отделните екипи (или ги насочва към възможни
такива) и оповестява критериите за оценка на
крайния продукт;
■ същинска (реализиране на проектната дейност)
– съставя се календарен график, договарят се
функциите на всеки от членовете в екипите, формулират се задачи и основни дейности от реализирането на проектното решение, учениците се
насочват към източници на информация и варианти за нейната селекция, консултират се идейните им решения;
■ презентиране – екипите представят продукта
на своята проектна дейност, като параметрите
за оценка са: оригиналност на идеята, обвърза-

ност с темата и яснота на посланието на постера,
балансирано съчетаване на вербална и визуална
компонентна част, демонстриране на комуникативни умения;
■ обсъждане – качествена оценка на нивото на демонстрирани знания и компетентности от всеки
от екипите, на уменията за критично отношение
към собствената позиция и към различна от нея
позиция, на споделеното за постиженията и препятствията, които са съпровождали реализирането на проектната идея; ранжиране на постерите
на отделните екипи от учениците; оценка от учителя/и.
В технология на прилагане на метода на проектите
може да се откроят следните етапи:

ЕТАПИ

търсещ

практически

аналитичен

презентационен

контролен
Фиг. 17
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Проектно базираното обучение обикновено е основано на следните елементи:
Ролеви игри
Разиграване на реални сцени
Смесване на дейности за писане
Смесване на дейности за четене
Подходящо оценяване
Опит от реалния свят, внесен в класната стая
Дейности за овладяване на различни умения
Дейности, които изискват изследване и разбиране на множество теми и области от материала
Ученически избор
Сътрудничество
Разнообразни методи на комуникация (писане, обсъждане, визуализация, презентиране и т.н.)
Фиг. 18

Ресурсите на проектния/проектноориентирания метод на обучение откриваме във възможностите за ...

самостоятелно
учене

реално се
променя
учебната среда

всеки открива
стила си на учене
и използва
най-силните си
страни за успех

използват се
различни
лостове за
мотивация

работи се с
реални обекти
и по
индивидуален
план

преподавателят
реално става
партньор и
съветник

Фиг. 19
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Учебните дейности, които се формират и установяват в хода на проектната и изследователската дейност, са:

познавателни

личностни
УНИВЕРСАЛНИ
УЧЕБНИ
ДЕЙНОСТИ

комуникативни

регулативни

ПОЗНАВАТЕЛНИ

30

Фиг. 2048

РЕГУЛАТИВНИ

Умение за построяване на изказ
Формулиране на проблем
Рефлексия на дейността
Структуриране на знанието
Търсене на информация
Смислово четене
Моделиране

Целеполагане
Планиране
Прогнозиране
Контрол
Корекция
Оценка

КОМУНИКАТИВНИ
ЛИЧНОСТНИ

Поставяне на въпроси
Разрешаване на конфликти
Умение за изразяване на
собствени мисли
Планиране на сътрудничество
Работа в групи
Общуване и взаимодействие с
партньори

Самоопределение
Смислообразуване
Нравствено-етическо
оценяване
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Качества, придобити от учениците при прилагане на проектния метод50
Качество 1.

Качество 2.

Качество 3.

Качество 4.

„Поглед в бъдещето“
Интегриране на теоретично
и практико-приложно знание
Прилагане на информационни
технологии
Развитие на комуникативни, социални,
организационни и предметни умения
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Казуси/проблемни ситуации – интерпретация
за учебни цели в географското образователно
пространство
В практиката често използвани методи са решаване на казуси и проблемни ситуации. Казусът подтиква
учениците да търсят различни варианти за решение и
това стимулира тяхното мислене, води до активизиране на придобитите знания, умения, навици и използване на нов контекст. Инцидентът изисква по-задълбочено анализиране, интерпретиране на информацията,
разкриване на причинно-следствените връзки, вземане
на мотивирано решение.
Дидактическите предимства на географския казус
са много, но сред тях се открояват възможностите за
формиране на умения и компетентности за:
■ работа в екип и за представяне на екипна познавателна дейност;
■ формулиране на въпроси, аргументация на отговори и обобщаване;
■ създаване на устойчива позитивна мотивация у
обучаемите;
■ изграждане на увереност, че са подготвени да
прилагат географското познание за вземане на
адекватни житейски решения.
Прилагането на географския казус позволява да се
напусне сферата на научно центрираното обучение

и да се премине към практически/дейностно ориентирано обучение, което има безспорни дидактически
ползи, свързани с активното обучение в конструктивистки организирана учебна среда. И най-вече с възможността за „откриване на смисъла“ от географското обучение.
Най-типичната структура на условието на географски казус включват следните части:
■ Сюжетна – описание на ситуацията и на участниците в нея;
■ Информационна – привеждане на необходимите
данни и факти за разбиране на ситуацията, описание на проблема/проблемите в нея чрез текст и
изображения;
■ Методическа – включва задачи и инструкции
към обучаваните за решаване на казуса, както и
препоръки за преподавателя.
Дидактическите изисквания към условието на казу
са да преследват точно определена цел; съдържане
на съответно ниво на трудност; илюстриране на типична ситуация от действителността; актуалност в
дългосрочен план; провокиране на аналитично мислене и дискусия и предполагане на няколко варианта на
решение.
Според съдържателния фокус казусите се разделят на:

Казуси

Приложни

Илюстративни

Прогностични

Диагнотсични
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■ Илюстративни казуси – при тях на базата на
конкретен пример се цели усвояване на алгоритъм за вземане на решение в дадена ситуация;
■ Диагностични казуси – налице са формулирани проблеми в описаната ситуация, като се цели
анализ и диагностика на ситуацията и намиране
на възможните решения;
■ Прогностични казуси, при които проблемите не
са формулирани, а са представени статистически
данни и мнения по дискутираната тематика. Целта е да бъдат идентифицирани проблемите и да
се предложат варианти за решение на базата на
наличната информация;
■ Приложни казуси – при тях се описва кон
кретна ситуация с цел да се намери изход, т.е.
да се предложат пътища за решаване на проблема.

Според целите и задачите на обучението казусите
биват:
■ обучаващи в анализ и оценка;
■ обучаващи в обсъждане на проблеми и вземане
на решения;
■ илюстриращи решение на проблем.
Според обема и вида на съдържащата се информация се различават:
■ структурирани – при тях на обучаваните се дава
минимално количество допълнителна информация. Те трябва да стигнат до решаване на описания проблем чрез прилагане на определен модел;
■ кратки неструктурирани – включват от 1 до 10
страници текст и 1 – 2 страници приложения.
Тези казуси запознават само с ключови понятия
и при анализа обучаваният трябва да разчита на
собствени знания;
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■ дълги неструктурирани – включват голям обем
подробна информация, като е възможно отсъствие на най-необходимите сведения – обучаваните трябва да открият това и да решат проблема в
условията на информационен дефицит;
■ откривателски – при тях се изисква не само прилагане на усвоените знания и умения, а и предлагане на иновативни решения.
Някои изследователи са на мнение, че казусите биват „мъртви“ и „живи“. Първите съдържат цялата необходима информация за откриване на решение, а при
вторите се изисква допълнителна информация. За да се

„оживи“ казусът, е необходимо обучаваните да бъдат
провокирани да търсят допълнителна информация за неговото решаване. Именно това осигурява възможност за
запазване на актуалността на казуса в дългосрочен план.
Препоръчваният алгоритъм за решаване на един
казус предвижда:
■ запознаване със ситуацията;
■ идентифициране на проблема/проблемите в нея;
■ обсъждане на последиците от вземането на едно
или друго решение;
■ предлагане на окончателни варианти за решение
на проблема.

Методически ход за работа с казуси:

1. представяне на
казуса от учителя;

2. учителят поставя
задача за
изпълнение от
учениците;

3. самостоятелна
работа от страна на
учащите върху
съдържанието на
казуса;

4. обособяване на
групи ученици с едно
и също мнение по
отношение на казуса;

5. вътрешногрупова
дискусия относно
съдържащия се
в казуса проблем.

6. междугрупова
дискусия и
обсъждане;

7. анализиране на
проведената
дискусия и
извеждане на
изводите;

8. оценяване и
самооценяване на
взетите решения за
решаване на
проблемната
ситуация в казуса.
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Теми, подходящи за географски казус спрямо учебното съдържание: „Градовете в България и техните
(не)решени проблеми“; „Бежанците – българските
измерения на европейския проблем“ и др. Във формулировката на всяка от тях се съдържа проблем, чиито
идеи за решение имат географски измерения. Решението (т.е. резултатът от прилагането на учебния казус) е
постижимо спрямо усвоеното географско съдържание
в съчетание с работата с допълнителни източници на
информация.
Мултимедийна (компютърна) презентация –
средство за ефективно представяне на географска информация
Днес учителите все по-често имат възможността да
експериментират чрез нови и разнообразни дидактически и иновационни методи на обучение в стремежа
си да повишат качеството на обучение и да стимулират
цялостното развитие на ученика. Трудно е да си представим както подготовката за часовете, така и тяхното
провеждане, без използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. В тази връзка не е случаен и подборът на най-приложимите видове
дейности в учебните часове по география и икономика.
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Изразяват се в:
■ работа с електронни учебници;
■ работа с демонстрационни материали (най-често
в офлайн формат);
■ компютърно генерирани тестове;
■ използване на интернет ресурси и подбор на
справочни материали;
■ визуализиране на учебното съдържание чрез
презентации.
Използването на съвременните технологии в класната стая помага създаването на благоприятна емоционална среда, която повишава мотивацията на учениците спрямо изучаването на новото учебно съдържание.
Затова е важно учителят да не забравя да мотивира
предстоящата дейност – това повишава вниманието на
учениците, активизира ги и ги стимулира за очакваната
ползотворна дейност.
Използването на мултимедийни презентации в обучението по география е успешен мотивационен стимул
спрямо организацията на активната познавателна дейност на учениците. Директното следствие е по-атрактивното, по-трайно и по-ефективно усвояване на учебното съдържание.

В зависимост от поставените дидактически цели
презентациите може да намерят място във всички етапи
на урока – при първоначалното представяне на новото
учебно съдържание, при неговото осмисляне и затвърдяване, при изграждането на компетенции за приложението на усвоеното географско познание в житейски
ситуации, както и при констатирането на равнището на
неговата усвоеност (контрол на учебните постижения).
Въпреки различията в подхода и технологията на приложението им във всяка от тези дидактически ситуации, обединява ги това, че презентациите провокират
активно участие на ученика в учебния процес, т.е. явяват се в ролята на посредник между ученика, учителя и
учебното съдържание.
Отчитайки ролята на учителя да направлява хода
на урока по география, компютърните презентации се
явяват едно предизвикателство, защото компютърът с
подходящ софтуер може успешно да играе ролята на
електронен образователен ресурс с функционалните
характеристики на учебник.
Ефективността спрямо използването на презентации в географското обучение най-често се свързва с
понятия, като: учене с разбиране, дългосрочна памет,
запомняне и качествено сътрудничество. Презентацията е ресурс, средство, чрез което се селектира тематично и смислово определен обем от учебното съдържание, докато нейното презентиране е свързано с подбор
на методи и технологии за организация на преподавателската дейност на учителя и познавателната дейност
на учениците.
От съществено значение е да се отчете фактът, че
презентирането е процес на общуване. То е процес на
споделяне на мисли и идеи. Основният елемент, който
го определя като комуникационен акт, е комплексното използване на вербалните и невербалните ресурси
– глас, жестове, движения и мимики. Всичко останало
са средства и инструменти за подпомагане на информационните послания на презентацията: композирането на слайдове, съчетаването на статични и динамични
изображения с текст и други.
Чрез използването на презентациите в учебните
часове се стимулират различни видове интереси от
страна на учениците. Наред с това учебният процес се
трансформира от традиционен към иновативен (базиран преди всичко на атрактивността) на основа по-динамично планиране и реализиране на учебните ситуации, използване на нестандартни форми на организация на познавателната дейност с акцент върху взаимно
обучение (по двойки, в екипи или общокласно).
Игри и техники на подражание
Чрез подражателните игри може да се въведат положителни стимули в час и да се събуди интересът на
учениците. Основни характеристики на подражателната игра са: игрова роля, игрови сюжет, игрови действия, въображаема ситуация, игрови правила. В подражателните игри двама и повече играчи си съперничат
помежду си в рамките на играта, спазвайки определени
правила.

В процеса на обучение може да се използват и други видове игри, като: проучвателни игри; за локализиране; свързани с развитието; по маршрути и пътешествия и други. Много подходящи в часовете по география
са и игрите за локализиране. В тях участниците търсят
най-доброто място за разполагане на фабрика, парк,
търговски център и т.н. с цел постигане на максимална икономическа или социална рентабилност на тези
обекти.
Игрите поддържат мозъка буден и активен, мотивират и предизвикват участника да намери отговор на
неизвестното под форма на постигане на знания, умения и разбиране.
Дидактическите ползи от приложението на игрите и
техниките на подражание са обвързани най-вече с естествено вродения интерес на обучаемите към възможността да експериментират, да проверяват и съпоставят
с останалите собствените си идеи за решения. Децата
на нашето време предпочитат игровите действия във
виртуална среда. Използвани за целите на географското обучение, те притежават потенциала да:
■ придават личностен смисъл на изучаваното
учебно географско съдържание чрез акцент върху приложимостта на знанията и уменията на
практика;
■ придават съдържателна наситеност, интерес
и динамичност на учебния процес, което е пряко
обвързано с мотивацията на обучаемите за активно участие в него;
■ във фокуса на планирането и реализирането на
дидактическите идеи във всеки урок са интердисциплинарните връзки и взаимодействия, тъй
като предполагат знанията и уменията от разнообразните области на човешкото познание да се
усвояват свързано;
■ стимулират ординарното и креативното мислене.
Петстишие51. Техника за активно учене – стихотворение от пет реда без рима, което се пише по следните правила:
1. ЕДНА дума – съществително ..........................
2. ДВЕ думи – прилагателни ................................
3. ТРИ думи – глаголи ..........................................
4. ЧЕТИРИ думи – (израз)...................................
5. ЕДНА дума – съществително ...........................
Условието може да е свързано със самостоятелното съставяне, напр. Напишете петстишие с думата
България или откриване на неточности (в алгоритъма
или в съдържанието). Възможните варианти за приложение са при индивидуална работа, по двойки или
екипно организирана учебна дейност. Позволява да се
констатират емоционалното възприемане, личното отношение и задълбочеността на познанието на всеки от
обучаемите спрямо ключови фрагменти от географското познание. Поради това най-удачно е приложението
му в заключителния етап на урока (за обратна връзка).
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Освен това развива езиковите компетентности и образното мислене.
Кубиране52. Улеснява разглеждането на темата от
различни страни. Използва се куб, чиито страни подтикват към мислене и писане върху тях. Кубът може да
е направен от покрита с хартия малка кутия, за предпочитане с 15 до 20 см дължина на страната. Напишете
по една от следните шест фрази върху всяка страна на
куба:
1. Опишете го. Погледнете към предмета отблизо
(вероятно само във вашето съзнание) и опишете какво
виждате, включително цветове, форми или размери.
2. Сравнете го. На какво ви прилича? От какво се
различава?
3. Асоциирайте го. За какво ви кара да си мислите?
Какво ви идва наум? Може това да са подобни или различни неща, места или хора. Просто освободете съзнанието си и вижте с какво свързвате този предмет.
4. Анализирайте го. Кажете как е направено. Не е
нужно да знаете, може да си измислите.
5. Приложете го. Как може да се използва?
6. Спорете „за“ или „против“ него. Заемете определено становище. Използвайте каквито искате аргументи.
Игра mail. Подготвени са картончета, на които има
снимка или наименование на географския обект. Задачата е учениците да разпределят тези обекти в пликове,
без да се допускат грешки (да не се обърка адресът).
Например: природни обекти да се съотнесат към природогеографска област/подобласт или селища към административните области в България. По преценка на
учителя правилата на играта може да включват: лимитиране на време за изпълнение на задачата; приключване на играта, след като един от екипите е изпълнил
условието; показване на обектите на географска карта
при последователното „отваряне“ на всеки от пликовете или др.
Самооценяване и самооценка
В съответствие с философията за съвременно качествено образование част от ключовите дейности са
самонаблюдаване и самооценяване. Възможността за
реализирането на тези сложни процеси се смята за основен индикатор за самочувствието на всеки от обучаемите, което е една от основните предпоставки за
учебни постижения. В този контекст сред основните
задачи на учителя е да конструира ситуации, в които те идентифицират обективно своите силни и слаби

ПОДГОТВЯНЕ

ПЛАНИРАНЕ

страни спрямо нивото на усвояване на географското
познание.
Процесът на самооценяване преминава през различни етапи: на отричане, на съпротива, на приемане. В този смисъл предполага сложна дидактическа
процедура, която е насочена към дуалистичен очакван
ефект: диагностичен (за учителя) и мотивиращ (за
ученика). Самооценката е своеобразна когнитивна схема, която обобщава личностното познание и в същото
време организира индивидуалните умения за учене.
Като резултат от самооценяването всеки обучаем би
трябвало да изгради персонална представа за реалните
си постижения и евентуалната потребност от корекции
в техниките на учене.
Затова сред най-често използваните техники за самооценяване е изпълнението на всяко условие да се
приравнява към точков бал (например за вярно изпълнение на условие е 2 т., за частично вярно изпълнение
– 1 т., а за липса/грешно изпълнение – 0 т.). Събраният
точков актив е база за персонална качествена самооценка, чрез която обучаемите могат да се съпоставят
със съучениците си.
Домашната работа по география като технология за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа
Домашната работа, като самостоятелна работа е и
израз на лично отношение и интерес при изучаване на
географията в извънурочна среда. Утвърдена е тезата,
че същността на извънурочните дейности е продължение на урочната работа, чието планиране, организиране, контролиране и оценяване се осъществява от
учителя.
Всяка домашна работа може да бъде конструирана
на сегментна и/или цялостна платформа, тясно обвързана с учебното съдържание.
Т. Драганова53 анализира и Ръководството за домашни работи, изработено от Бюро за развитие на
образованието в Македония с основна визия – подпомагане и подкрепа на учителите при планиране и
осъществяване на домашните задачи, насочени към
решаване на проблемни ситуации, практически задачи, търсене и използване на допълнителна литература
и събиране на информация от различни източници и
проекти.
В наименованието на ръководството се съдържат
основните етапи на дидактическите насоки за начина и
формата на домашната работа.

ЗАДАВАНЕ

РЕАЛИЗИРАНЕ

ПРОВЕРЯВАНЕ
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Важен аспект от гледна точка на обучението в чужбина е ролята на семейството като участие и познаване
на живота на детето в училище, както и като свидетели
за развиване на независимостта на детето. По аналогия

РОЛЯТА НА
СЕМЕЙСТВОТО
В УСПЕШНАТА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ДОМАШНАТА
РАБОТА

ДОМАШНАТА
РАБОТА –
ПРЕДИМСТВА,
ВИДОВЕ,
ХАРАКТЕРИСТИКИ

с посоченото ръководство домашната работа може да
бъде композирана на седем базови конструкта, всеки
от които е обособен на отделни, но взаимосвързани
сегменти.

ОБЕМ НА
ДОМАШНАТА
РАБОТА

РЪКОВОДСТВО
ЗА ДОМАШНА
РАБОТА

ПОДГОТОВКА
НА ДОМАШНАТА
РАБОТА
ОТ УЧИТЕЛЯ
ЗАДАВАНЕ
НА ДОМАШНАТА
РАБОТА

ПРОСЛЕДЯВАНЕ,
ПРОВЕРЯВАНЕ
И ОЦЕНЯВАНЕ
НА ДОМАШНАТА
РАБОТА

ТЕХНОЛОГИЧНА
ПОДКРЕПА ЗА
ДОМАШНАТА
РАБОТА

Фиг. 26

Очертаните положителни резултати за Т. Драганова54 за учениците от изработването на домашната работа са
следните:

ПОЛОЖИТЕЛНО
ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ИНСТИТУЦИЯТА
УЧИЛИЩЕ

САМООЦЕНКА
И САМОРЕФЛЕКСИЯ

НЕЗАВИСИМОСТ
ОТГОВОРНОСТ

РЕЗУЛТАТИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ ИЗРАБОТВАНЕТО
НА ДОМАШНАТА
РАБОТА

ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ
УМЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ
ТРУДОВИ
НАВИЦИ

УСВОЯВАНЕ
НА ЗНАНИЯ
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Драганова, Т. Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география
като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа. – В: Сборник от Годишна университетска
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Драганова55 извежда конструктивния модел за
добре планираната и непрепоръчваща се домашна ра-

бота, както и за и ролята на учениците в избора на домашна работа, до:

Избор между предложените
алтернативи

Да е в съответствие
с учебното съдържание
Да е насочена към постигане
на очакваните резултати
от обучението

РОЛЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ
ПРИ ИЗБОР
НА СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА ДОМАШНА
РАБОТА

Да се дават ясни инструкции
на учениците – обясняване,
изисквания и др.
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Развиване на любов
към четенето и ученето

Развиване на навици
за четене на литература
по избор и учене

Посочване на материали и
източници на информация

Да не е дълга домашната работа –
отнема време, води до умора и др.

Мотивиране и успешно
изпълнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗА ДОБРЕ ПЛАНИРАНА
ДОМАШНА РАБОТА

Да бъде подходяща за възрастовите
особености на учениците
(трудни задачи демотивират,
лесни задачи – изпълняват се
механично и формално)
Задачи, които нямат
ясно поставени
изисквания

Да бъде интересна за учениците,
да насърчава следващи изследвания
и обучение

Задачи, за които
се изисква намеса
на родител

Да стимулира
творчеството
и въображението
на учениците

ДОМАШНА РАБОТА,
КОЯТО НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВА

Да насърчава учениците
към сътрудничество
със съучениците
при групова/проектна
работа

Задачи, които изискват
достъп до ресурси, които
не може да бъдат на
разположение в дома или
не се предоставят
от училището

Да насърчава към дискусия в часа
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Задачи, които изискват
икономически разходи
от семейството

Моделът за подготовка на домашна работа от учител включва дидактическите насоки, правила, които

трябва да спазват учителите при задаване на домашна
работа.56

Планиране и
подготовка
по учебно
съдържание

Съставяне по
учебна програма
и очаквани
резултати

Внимание
към обема на
задачите

Съответствие на
индивидуалните
способности
и развитие на
учениците

Задачи за
напреднали
ученици

Задачи
за ученици
със СОП

Да не се дават
задачи за
възпроизвеждане
на учебното
съдържание

Когнитивно
ниво на
познание

Да не се отнема
от свободното
време за отдих
на учениците

Достъп на
учениците до
ресурси

Задачи
за талантливи
и даровити
ученици

Задачи за
изоставащи
ученици

Да не се
дават задачи
за механично
възпроизвеждане
от учебник

Планиране
на начини за
проверяване
на домашната
работа

Изследователска
работа

Интернет

Събиране на
информация

Анкетиране

37

Фиг. 29

Дидактическите указания към учителите са свързани с мотивацията за изпълнение на домашната работа,
даване на идеи за нейното изпълнение, развиване на

мисловната дейност и на собствените идеи, творчество, любопитство и желание да се провеждат бъдещи
изследвания от учениците.

РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ПРИ ЗАДАВАНЕ
НА ДОМАШНА РАБОТА

да не дава домашна работа, която
да се прави в дни на празници

дава възможност на учениците да избират
домашна работа (в определен момент)

да информира учениците за очакваните резултати
и качеството на изработените задачи

да обяснява на учениците, че домашната работа
има функции на усвояване на знания и придобиване
на умения

да предоставя на учениците разнообразни
задачи с различни нива на отговорност

да се прави разлика между краткосрочна
и дългосрочна домашна работа

да обясни какво се очаква от учениците при
изпълнението на домашната работа

УЧИТЕЛЯТ ПРИ ЗАДАВАНЕ НА ДОМАШНАТА
РАБОТА ТРЯБВА:

да разяснява на учениците причините за
задаването на домашната работа

да не отнема много време на учениците
у дома

специализирани задачи за ученици, които
имат проблеми

допълнителни задачи за ученици, които искат
по-голямо предизвикателство

осигурен списък на необходимите материали

подходящо ниво на трудност

изискванията са ясни за всеки ученик

ясно дефинирани цели

УЧИТЕЛЯТ ОСИГУРЯВА ПРИ ЗАДАВАНЕТО
НА ДОМАШНАТА РАБОТА:
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II. ИНВАРИАНТНИ МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА УРОЦИТЕ
В УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА 5. – 7. КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
1. Методически насоки по основни теми от учебната програма
1.1. Географско положение, граници и големина
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Определя географското положение, границите и големината на България.
Определя значението на географското положение и границите за стопанското развитие на страната.
Нанася върху контурна карта названията на изучените крайни точки и ГКПП (Русе, Видин, Калотина,
Кулата, Капитан Андреево, Гюешево).

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
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Теми и подтеми в учебното
помагало
1. Това е България
България в Европа и на
Балканския полуостров
България е на важен кръстопът
Територията на България
2. – 3. Границите –
географските рамки на
България
Свеж полъх от Европа
Взор към синевата
На крачка от топлия юг
Едно възможно братско
ръкостискане

Тематични акценти
1. Географско положение:
а) спрямо Екватора и Гринуич (крайни точки)
– изцяло в Северното полукълбо спрямо Екватора
– изцяло в Източното полукълбо спрямо Гринуич
б) европейска и балканска страна
– разположена е в Югоизточна Европа и в източната част на Балканския
полуостров
в) черноморска и дунавска страна
– широк излаз на Черно море
– река Дунав свързва България с други европейски страни
2. Значение на кръстопътното географско положение:
а) преминават пътища, които свързват Западна и Средна Европа с Азия и
Северна и Североизточна Европа с Южна Европа и Африка;
б) определя в значителна степен историческата съдба на страната;
в) влияе върху съвременното стопанско развитие.
3. Големина:
– площ на съвременна България – 111 001 km2 (16-а по големина сред
европейските страни)
– 22% от територията на Балкански полуостров и 1% от територията на Европа
4. Граници:
а) северна и североизточна – с Румъния (609 km), ГКПП при Видин и Русе;
б) източна с Черно море (378 km);
в) южна и югоизточна – с Турция (259 km) и Гърция (493 km), ГКПП при
Капитан Андреево и Кулата;
г) западна – със Северна Македония (165 km) и Сърбия (341 km), ГКПП при
Гюешево и Калотина.
5. Стопанска оценка на географското положение и границите на България.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА
Това е България – 1 ч.
България е европейска, балканска, черноморска и
дунавска страна. Територията ѝ е малка, но географското ѝ положение е кръстопътно и това е предопределило както нейното природно разнообразие, така и
историческото и стопанското ѝ развитие, включително
в съвременността.

 Насочващи дейности:

–– Определя географското положение спрямо Екватора и Гринуичкия меридиан.
–– Назовава и показва на карта крайните точки и
разстоянията между тях.
–– Определя географското положение спрямо
значими природни обекти и съседни страни.
–– Нанася върху контурна карта названията на
изучените крайни точки.

–– Оценява значението на кръстопътното географско положение за природното многообразие, за историческото и за стопанското развитие на страната.

Задача 1. Използвайте фиг. 3 на с. 7 и карта на България. Определете и напишете географските координати на крайните точки и разстоянията между тях.

Географската ширина и географската дължина на всяка точка от земната повърхност са нейните географски координати. Чрез тях може да се определи точното ѝ географско положение. Географските координати
са в основата на съвременните технологии за определяне на местоположението в пространството, което
подпомага стопанската дейност и ежедневието на хората.
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Задача 2. Измерване на разстояние на географска
карта с конец
Всеки ученик има пред себе си конец, линия и карта. Избират се две точки от бреговата линия на България. Единият край на конеца се поставя в началото на
кривата линия и след това с пръсти се наглася, докато
се стигне до крайната точка. След това се изпъва и разстоянието се измерва с линия в сантиметри. Полученият резултат е разстоянието, измерено на картата. За да
се изчисли точното разстояние, се използва мащабът
на картата и формулата за превръщане на сантиметри в
метри и метрите в километри (тази дейност се извършва от учителя).
Границите – географските рамки на България
– 2 ч.
На север и североизток България граничи с Румъния. За граница служи река Дунав. На запад водната
граница започва от устието на река Тимок и завършва на изток при град Силистра. Сухоземната граница
започва от Силистра и стига до Черно море. Източната граница е изцяло с Черно море. В двата големи
залива са разположени пристанищата Варна и Бургас.
На югоизток България граничи с Турция. Границата
започва от устието на река Резовска и стига до ГКПП
Капитан Андреево. Южната граница с Гърция започва
от ГКПП Капитан Андреево и стига до връх Тумба
(Беласица). През ГКПП Кулата минава оживен международен път. На запад България граничи със Северна Македония и със Сърбия. При ГКПП Гюешево минава важен път, който свързва България със Северна
Македония и Албания, и Черно с Адриатическо море,

а ГКПП Калотина е най-натоварен, защото през него
минава най-краткият път от Западна Европа за Югозападна Азия.
 Насочващи дейности:
–– Определя границите на България.
–– Проследява границите на България по карта.
–– Определя значението на границите за стопанското развитие на страната.
–– Нанася върху контурна карта ГКПП (Русе,
Видин, Калотина, Кулата, Капитан Андреево,
Гюешево).
Задача 1. На контурната карта от зад. 3, с. 9 нанесете с избран от вас условен знак и напишете наименованията на ГКПП, които имат важно значение за
съвременното развитие на България.
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 3, с. 7. Зачертайте излишните думи в текста.
Европа е малък по площ континент. В неговата
югоизточна част е разположена България. Тя се намира на Балканския полуостров. Страната има кръстопътно географско положение. България е черноморска страна. Плавателната река Дунав свързва България с други държави.
Задача 4, с. 7. Открийте кое число на коя част от
България съответства.
Северозападна част – 3; Югозападна част – 2
Североизточна част – 1; Югоизточна част – 4
Задача 1, с. 9. Отбележете верните твърдения със
знак +.

България граничи с четири държави и едно море.
Границата със Северна Македония се пресича от шосета и жп линия.
Българо-румънската граница е най-дълга.

+

Границата със Сърбия се пресича от основен международен път.

+

Речният канал „Рейн – Майн – Дунав“ свързва България с 10 страни.

+

Връзките между България и Румъния се улесняват от двата моста при Лом и Силистра.

Креативни дидактически решения
■ Обяснете кое ни дава основание да наричаме
България европейска, балканска, черноморска и
дунавска страна. Какво е значението на принадлежността на България към тези групи?
■ Кръстопътното положение на България в мина-
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лото и днес има положителни и отрицателни последици за развитието ѝ. Дайте примери.
■ Кои от особеностите на географското положение улесняват или затрудняват връзките с
другите страни?
■ Попълнете пропуснатите стойности в таблицата.

Граница

Обща дължина
(km )

Сухоземна граница
(km )

Речна граница
(km )

Северна – с Румъния

………………….

139

470

Източна – с Черно море

………………….

–

–

259
493

……………………..
429

126
……………………..

165
…………………

……………………..
315

–
26

Южна –
с Турция
с Гърция
Западна –
със Северна Македония
със Сърбия

■ Игра за рефлексия със зададено начало. Учителят подхвърля произволно лек, мек предмет
(например малка топка) към един от учениците.
Максимално бързо ученикът трябва да завърши
започнатите изречения: „Аз се смятам българин
и европеец. За мен България е …“ и да предаде
предмета на следващия. Играта се печели от този
от учениците, който е включил най-добре подКЪМ РОДИНАТА
Не съм те никога избирал на земята.
Родих се просто в теб на юнски ден във зноя.
Аз те обичам не защото си богата,
а само за това, че си родина моя.
И българин съм не заради твойта слава
и твойте подвизи и твойта бранна сила,
а зарад туй, че съм безсилен да забравя
за ослепелите бойци на Самуила.
Да търси, който ще, във теб сполука бърза
и почести и власт със страст една и съща,
страданието мен по-силно с теб ме свързва
и нашата любов в една съдба превръща.
Атанас Далчев, 1965 г.

брани географски аргументи.
■ Изберете това от двете стихотворения, което ви
въздейства по-силно. Съставете речник на непознатите за вас думи и потърсете тяхното значение. Обсъдете как свързвате посланието на автора с наученото за географското положение и
границите на България.
АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ
Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.
Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам,
първа радост е за мене.
Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
всичко българско и родно
любя, тача и милея.
Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе.
Иван Вазов, 1919 г.

■ Напишете текст разсъждение на тема „България – земя на кръстопът“. Редактирайте и офор
мете текста в съответствие с изискванията за
писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформление), които знаете от изученото
по български език и литература. Представете го

пред вашите съученици.
■ Работа върху картна основа.
Нанесете със съответния знак от легендата ГКПП
на всяка от границите и ги надпишете.
Нанесете с избран знак крайните точки на територията на България и ги надпишете.

Силистра

Велико Търново

Варна

София
Бургас
Стара Загора
Пловдив
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Гоце Делчев

1.2. Релеф и полезни изкопаеми
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Познава главните черти на релефа.
Познава типичните полезни изкопаеми и тяхното териториално разпределение.
Определя значението на релефа и полезните изкопаеми като условие за живот и фактор за стопанска дейност.

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното помагало
4. – 5. България – мозайка от земни
форми
– образуване на релефа в българските земи
– разнообразната повърхнина на България
– значение на релефа
6. Пещерите – един приказен сън
– тайните земни убежища
– пещерите в България
7. – 8. Природните области на България
– териториална подялба
– стопанско значение на релефа в
природните области
9. – 10. Тайнството на земните недра
– полезните изкопаеми – важен природен
ресурс
– къде да открием полезните изкопаеми?

Тематични акценти
1. Обща характеристика на релефа:
– средна надморска височина – 470 m
– най-висока точка – вр. Мусала (2925 m)
2. Произход и развитие на релефа:
– дейност на вътрешните земни сили
– дейност на външните земни сили
3. Съвременен релеф.
4. Териториална подялба:
а) Дунавска равнина;
б) Старопланинска област;
в) Преходна планинско-котловинна и низинна област;
г) Рило-Родопска област.
5. Стопанско значение на релефа.
6. Обща характеристика на полезните изкопаеми в България.
7. Географско разпространение и стопанско значение на
полезните изкопаеми в България.
а) Изкопаеми горива:
– въглища – антрацитни, черни, кафяви, лигнитни
– нефт и природен газ
б) Рудни полезни изкопаеми:
– железни руди
– медни руди
– оловно-цинкови руди
– уран
– злато
в) Нерудни полезни изкопаеми.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки

РЕЛЕФ И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
България – мозайка от земни форми – 2 ч.
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""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието). След това от стихчето се търси обяснение за
прилагателните. Открийте в текста израз, който
заслужава специално внимание.
 Насочващи дейности за:
– Характеристика на главните черти на релефа.
Актуализира/дефинира се понятието релеф с помощта на речника в урока. Дават се примери за стари
и млади по възраст релефни форми, посочват се кои
планини в България са били заледявани през последната ледникова епоха и се описва техният облик, изказва
се предположение в коя част на България има льосова
покривка.
Релефът на България е разнообразен. Срещат се
различни по възраст, посока на простиране, площ и
надморска височина форми на земната повърхнина.
Разпространени са три групи форми на релефа: негативни – долини, котловини; позитивни – планини, хъл
мове, плата и равнинни – низини и равнини.

Разкрива се голямото разнообразие от релефни
форми, определя се средната надморска височина, правят се изводи за западно-източното простиране на едрите форми на релефа.
Съвременният релеф на България се е формирал
в течение на милиони години в резултат от едновременното действие на външните и вътрешните земни
сили.
Едрите форми на релефа са резултат от проявлението на вътрешните процеси – разломяване, нагъване,
потъване или издигане на земната кора, от вулканизма
и земетресенията. Поясняват се причините, породили
вътрешните земни процеси. Обяснява се образуването
на едрите форми на релефа, дават се примери за стари
и млади по възраст планини, за форми, образувани при
потъване. Показват се обектите на карта. Определят се
териториите с най-интензивни издигания и потъвания
на съвременния етап. Коментират се формите, образувани от тях, определят се зоните с повишена сеизмичност. Извеждат се правилата за поведение при земетресение.

ПРАВИЛО ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
1.	Ако се намирате в сграда: отдалечете се от прозорците; скрийте се под маса (чин); не използвайте асансьор; не слизайте по стълби, докато продължава трусът.
2. Ако сте навън, се отдалечете от електропроводи и сгради, за да не ви наранят отломки и стъкла.
Може да се дискутира на сравнителна основа с познатите правила, които се знаят от съответната обучението в страната, където е българското училище.
Актуализират се знания за външните земни процеси. Дават се примери и се показват снимки на релефни
форми, образувани от тях. Видът на скалите влияе върху формирането и изменението на релефните форми.
Проследява се влиянието на трите вида скали – магме-

ни, метаморфни и седиментни, върху релефа и тяхното
териториално разпространение в България. Показват
се снимки на интересни релефни форми.
– Анализ на профил на релефа по правило.
– Определяне на надморска височина.
Задача 1. По правилото за четене профила на релефа направете извод.

ПРАВИЛО ЗА ЧЕТЕНЕ НА ПРОФИЛ НА РЕЛЕФА
1.	Проследете от запад на изток по географската карта паралела или меридиана, по който е направен профилът.
2. Съставете списък на обектите, през които минава профилната линия.
3.	Определете действителното разстояние между началната и крайната точка с помощта на хоризонталния
мащаб.
4.	Определете надморската височина, типа и разчленеността на формите на релефа с помощта на вертикалния мащаб.
5.	Изчислете относителната височина между най-високата и най-ниската точка от отбелязаните форми на
релефа.
6. Оценете възможностите за стопанска дейност в отделните части на профилната линия.
– Определяне на значението на релефа като условие за живот и фактор за стопанска дейност.

Височинен пояс

Задача 2. Разгледайте таблицата и формулирайте
изводи.

Надморска височина (в m)

Низинен

Дял (в %)

0 – 200

31,5

Равнинно-хълмист

200 – 600

41,0

Нископланински

600 – 1000

15,2

Среднопланински

1000 – 1600

9,8

Високопланински

Над 1600

2,5

Пещерите – един приказен сън – 1 ч.
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието). След това се търси аналогия и свързаност на
допълнителния текст и снимка 1 от с. 12. Какво
свързва трите елемента в едно? Каква представа
се формира и защо подзаглавието е „ Пещерите –
един приказен сън“?
 Насочващи дейности за:
–– Териториално разпределение на пещерите по
карта – нанасяне върху карта, разпознаване по
изображение.
В Старопланинската област край Дряновския манастир се намира първата облагородена (пригодена
за посещение на туристи, без специално оборудване)
пещера у нас – „Бачо Киро“ (1937 г.). Други пещери,
които разкриват причудливия подземен свят, са Съева дупка (край с. Брестница), Леденика (край Враца) и
най-старата пещера у нас със скални рисунки – Магура
(край Белоградчишките скали).
Природните области на България – 2 ч.
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието).
Ако трябва да се избере ключовата фраза, коя е
тя? След това се съотнасят географските обекти
от откъса на химна с картосхемата и тяхната принадлежност към природните области.
 Насочващи дейности за:
–– анализ на взаимовръзките и зависимостите
между природните компоненти.

Определянето на границите на дадена природна област зависи от природните дадености в нея и геоложкото и геоморфоложкото минало. Съществува причинно-следствена взаимозависимост между компонентите
на природната среда за дадена територия. Определящи
са релефът, неговото развитие и скалният състав (при
всички области) и климатът (при Черноморското крайбрежие). Ето защо последователността при описание
на всяка природна територия след нейното местоположение започва с описание на повърхнината и климата. От тях зависи какъв е режимът на реките, типът
почви, растителността и животинският свят. Описва се
след местоположението на областта, нейната повърхност, сезони, реки и кога е тяхното пълноводие, дали
почвите са плодородни или не, и какви са горите и животните в тази последователност. Тя следва от причинно-следствената взаимообусловеност между елементите (компонентите) на природната среда. Относно Черноморското крайбрежие някои учени смятат, че то не
е отделна природна област, а обособени територии от
другите области, където има преобладаващо влияние
на черноморския тип климат.
Според методиката за поетапното формиране на умствени действия на П. Я. Галперин се въвежда правилото „Как да правим описание на природна област“ с
ориентировъчната основа. Следващата стъпка „Да направим заедно!“ е етапът на изпълнението на действието в материализираната форма и етапът на екстериоризиране – изпълнение на действието във външноречева форма. Етапът на изпълнението на действието
във вътрешноречева форма е чрез последната стъпка
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„Направи сам!“. За тази цел е препоръчително правилото за описание на природна област да се прочете на

глас от учителя или да се даде написано на слайд (на
работен лист на всеки ученик).

ПРАВИЛО ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРИРОДНА ОБЛАСТ
1. Къде е разположена областта и кои са границите ѝ?
2. Какви са природните ѝ богатства?
3. Кои реки я пресичат или извират от нея?
4. Какви растения и животни има в нея?
5. Кои големи градове се намират в нея?
6. Кои са трудовите дейности на хората?
■ Попълва се таблицата.
Природна област

Преобладаващ релеф

Стопанско значение на релефа

Дунавска равнина
Старопланинска област
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Краищенско-Средногорска област
Тракийско-Странджанска област
Рило-Родопска област
Българско черноморско крайбрежие

Тайнството на земните недра – 2 ч.
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието).
Търси се отговор на поставения въпрос. Поставя се задача да се представят двата текста в един
общ в три изречения. Да се посочат примери,
като се прави връзка между предметите, които ни
заобикалят, необходимите суровини за изработването им и полезните изкопаеми от картосхемата (фиг. 1 на с. 16).
Извежда се същността на полезните изкопаеми (от
рубриката Речник) и техните особености. Изяснява се
връзката между видовете полезни изкопаеми и скалния
състав, с което се обясняват някои закономерности в
географското им разположение. Посочват се примери
в подкрепа на твърдението, че стопанското значение на
полезните изкопаеми се определя от тяхното количество и качество.
Търсят се отговори на въпроси, свързани с основния текст (полезните изкопаеми – важен природен
ресурс; къде да открием полезните изкопаеми), и на
въпроси и задачи, които насочват към извършването на
определени дейности.
Прави се характеристика с помощта на фиг. 1 (карта
на полезните изкопаеми) по признаците видове, териториално разпределение, особености.
 Насочващи дейности за:
–– Териториално разпределение на полезните изкопаеми по карта – нанасяне върху картосхема, разпознаване
–– Съотнасяне на полезните изкопаеми с техните
находища и стопанско значение.

На територията на България са се образували разнообразни полезни изкопаеми, които са неравномерно
разпределени. Те се различават по вид, количество и
качество. Полезните изкопаеми имат важно значение
за развитието на стопанството в България.
В България има находища на всички видове изкопаеми горива – въглища, нефт и природен газ. В
най-големи количества са въглищата. Открити са находища на всички типове въглища – антрацитни (Своге), черни (Добруджански, Балкански басейн), кафяви
(Бобовдолско, Пернишко и Бургаско) и лигнитни (Маришки басейн, Софийско). Нефтът и природният газ
имат ограничени запаси на територията на България.
Находищата им са в Дунавската равнина и по северното черноморско крайбрежие.
От рудните полезни изкопаеми с най-голямо стопанско значение са железните (Кремиковци), мангановите (Варненско и Добричко), оловно-цинковите (Родопи) и медните руди (Стара планина, Средна гора и
Бургаско).
В България са установени над 80 вида нерудни полезни изкопаеми. С най-голямо стопанско значение са
каменната сол, гипсът, каолинът, кварцовият пясък, варовиците. Те имат разнообразно приложение.
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 11. Довършете схемата, като отнесете
посочените форми на релефа към съответната група по
произход. Форми на релефа: Стара планина; Искърски пролом; пещерата Леденика; Дунавска равнина;
Каменната сватба; Горнотракийска низина.

Форми на съвременния релеф

Резултат на дейността на
вътрешните земни сили

Резултат от дейността на
външните земни сили

– планини
– равнини
Стара планина, Дунавска равнина,
Горнотракийската низина
Задача 2, с. 11. Подредете буквите в думи, които
са имена на обекти. Посочете ги на картата. Съставете
изречения с тях.
РИПИН  ОПРОДИ  СУМАЛА
ПИРИН  РОДОПИ  МУСАЛА
Пирин е една от най-красивите и втора по височина
планина в България.

– пещери, проломи, скални
образувания
Искърски пролом, пещерата Леденика,
скално образувание Каменната сватба
В южните предели на България се простира необятния планински лабиринт на най-обширната планина в
България – Родопи.
Мусала е най-високият връх в България и на Балканския полуостров – 2925 m.
Задача 4, с. 11. Отбележете с „ V“ верните твърдения.

Релефът на България е разнообразен.

V

Средната надморска височина е 470 m.

V

Преобладава планинският релеф.
Равнините се образуват при издигане и нагъване на земната повърхност.
Релефът на България се издига от 0 до 2925 m.

V

Най-високата планина в България е Рила.

V

Стара планина разделя България на две части – Северна и Южна.

V

В планините има условия за развитие на туризма и дърводобива.

V

Горнотракийската низина е в Северна България, а Дунавската равнина – в Южна.

Задача 2, с. 13. Коя българска пещера е:
най-дългата – Духлата
най-дълбоката – Колкина дупка

Задача 1, с. 15. Подредете природните области с
цифровия им код според разположението им в посока
от север на юг.

1 – Тракийско-Странджанска област

4

2 – Дунавска равнина

1

3 – Краищенско-Средногорска област

3

4 – Рило-Родопска област

5

5 – Старопланинска област

2

Задача 2, с. 15. Открийте и напишете имената на природните обекти, като разместите буквите. Напишете
природната област, в която се намира всеки от тях.
Природен обект

Природна област

ИЛАР

РИЛА

Рило-Родопска

КАСАР

САКАР

Краищенско-Средногорска

КАНПРЕДЛАБ

ПРЕДБАЛКАН

Старопланинска

Задача 3, с. 15. Оградете дейностите, за които има
благоприятни условия в природните области с равнинен, низинен и котловинен релеф. А) земеделие;
Г) строителство на селища и пътища.

Задача 4, с. 17. Какво е стопанското значение на
изброените полезни изкопаеми?
■ Гипсът се използва в строителството, в циментовата промишленост и в медицината.
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■ Природен газ – важна суровина за производството на електроенергия.
■ Каменна сол – използва се в химическата промишленост.
■ Кафяви въглища – използват се за производство на електроенергия в ТЕЦ и за отопление.

■ Изработете виртуален продукт, който ще
представи контрасността на българската природа. Фиксиран е меридионален маршрут от река
Дунав до Родопите. Опишете какви форми на
релефа ще са включени с изображения и как ще
се променя пейзажът. Как бихте ги озвучили?
■ Открийте наименованията на нерудни полезни
изкопаеми в буквословицата и ги оградете. Изберете 3 от тях и напишете тяхното териториално
разпределение и стопанското им значение.

Креативни дидактически решения
■ Направете табло/постер със снимки от места
в страната със специфични форми на релефа –
скални гъби, пирамиди, пещери, планински върхове, и напишете кратък текст за тях.
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Находищата на каолин са разположени главно в Североизточна България. Установени са големи запаси и страната е обезпечена за дълъг период с тях. Каолинът е суровина за производство на порцеланови и
фаянсови изделия.
Гипсът се използва в строителството, в циментовата промишленост и в медицината. Най-голямо е
находището във Видинско.
Запасите от каменна сол са значителни. Добива се в източната част на Дунавската равнина (Провадийско) и се използва в химическата промишленост.
Кварцов пясък има в Североизточна България. Той се използва за производството на стъкло.
Варовиците са широко разпространени. Има находища в Дунавската равнина, в Стара планина и др.
Използват се като облицовъчен материал в строителството.
■ Кои са предимствата и ограниченията на релефа и полезните изкопаеми за развитието
на стопанството? Напишете примери за
конкретни стопански дейности, подходящи за
различните форми на релефа. Направете предложения за бъдещи възможности за развитие в
областта на добива на полезни изкопаеми.
■ Докажете с подбрани аргументи твърденията.
Допълнете ги с географските си познания и формулирайте поне три специфични особености на
Използват се в транспорта,
енергетиката, за производството
на предмети, които използваме
в ежедневието си, и дори за
направата на бижута.

Различават се по своя
вид и качества.
Образуват се в земните
пластове по различен
начин.

релефа в България.
ÂÂОбликът на съвременния релеф се оформя през
последните два периода от геоложката история.
ÂÂРелефът на България се отличава със сравнително малка надморска височина и голямо относително превишение от 0 до 2925 m.
■ Към това, което вече знаете за полезните изкопаеми, приложете метода кубиране.

Създадени
от природата
и ползвани
от хората.

Една от най-важните причини
за техническото развитие на
човечеството.

При добива и употребата на полезните
изкопаеми се замърсяват водите, почвата,
въздухът и се нанасят големи щети не
само на природата, а и върху здравето на
хората. Но те носят и полза. От петрола
се прави гориво, от въглищата се прави
електричество и т.н.
На картата се изобразяват
във вид на различни
геометрични фигури и
са важна част от нашето
ежедневие.

■ Прочетете информацията. Допълнете и обобщете стопанското значение на зеолитите.
Най-голямото в света находище на зеолити се намира край кърджалийското село Бели пласт. Те, както е известно, са по-лечебни и от добрите китайски
билки. ...зеолитите са в състояние да лекуват над…
100 болести, казват специалистите. ...Край невзрачната чешма, за която се смята, че е с вода, обогатена с минерала зеолит, по всяко време на денонощието се тълпят ...Чешмата край с. Бели пласт,
чиято вода цери над 100 болести, се смята, че е с
вода, обогатена с минерала зеолит... Според експертите вода, преминала през зеолита, премахва всички
вредни за човека вещества. Зеолитът е мощен антиоксидант и помага на тялото да премахне поне три четири килограма „мъртво тегло“. Обявен е от Световната здравна организация за минерал на ХХ век.
...Минералът, известен още като клиноптилолит,
лекува и предпазва от най-различни заболявания –
рак, язва на дванадесетопръстника, сърдечно-съдови
проблеми, стомашно-чревни разстройства, колити
и гастрити, хипертония, неврози. Той представлява
фино „сито“, което задържа вещества с определена големина на молекулата, а пропуска други. След
аварията в Чернобил районът около централата
е неутрализиран от радиоактивните йони точно с
клиноптилолит.

...В България от този минерал има 10 млрд. тона.
В откритите 60 находища в Русия има само 3,5 млрд.
тона, колкото са само около Кърджали – „Железни
врата“, с. Бели пласт, „Бели баир“, „Голо бърдо“,
„Лясковец“ и т.н.
Развитите индустриални страни, които не притежават естествени природни находища, усилено
произвеждат техни скъпи аналози, тъй като консумацията на зеолити през последните години расте с
невиждани темпове. Япония и САЩ са на първо място. Там всяка година употребата им нараства с 20%.
...Използва се още и в селското стопанство, и в
животновъдството като хранителна добавка, и от
най-големите швейцарски фирми за производство
на… шоколад.
Източник: Зеолитите в Родопите могат да хранят novinarsko.eu
■ Изгответе постер (по желание), чрез който да
представите: а) нарушена от добива на полезни
изкопаеми природна среда; б) мерки за възстановяването ѝ.
■ Очертайте върху контурна карта границите на
природните области в България. Надпишете ги.
Оцветете с различни цветове. Направете легенда.
■ Нанесете върху картосхема със съответния
знак основните находища на полезните изкопаеми в България и попълнете легендата.

1.3. Климат и води
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Обяснява факторите, които влияят върху елементите и климатичните
области в България.
Характеризира водите: главен вододел, отточни области, представителни
реки (Искър, Янтра, Марица, Камчия, Струма, Места, Тунджа, Арда) и
видовете езера (Сребърна, Варненско, Бургаско).
Определя значението на климата и водите като условие за живот и фактор
за стопанска дейност.

Нови понятия
преходноконтинентална,
континенталносредиземноморска, черноморска
климатична област

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното
помагало

Тематични акценти

11. – 12. Климатът на България
– Фактори за формиране на
климата
– Елементи на климата
13. – 14. Климатични области и
стопанско значение на климата
– Климатични области
– Стопанско значение на климата
15. – 16. „Изумрудените сълзи“
на природата
– водни ресурси на България
– реките в България
17. Водите на България –
живителната сила
– езерата – „сините очи“ на Земята
– подземни води
– стопанско значение на водите

1. Фактори за формиране на климата:
а) географското положение;
б) въздушните маси;
в) релефът;
г) влиянието на водните басейни.
2. Елементи на климата:
а) температура – средната годишна температура в България е 10,5°С;
б) валежи – средна годишна сума – 670 mm;
в) ветрове.
3. Климатични области:
а) умереноконтинентална (Дунавската равнина и земите до 1000 m в
Старопланинската област и част от планините и котловините в КраищенскоСредногорската област);
б) преходноконтинентална (Горнотракийската низина и по-ниските
котловини в Краищенско-Средногорската област);
в) континентално-средиземноморска (най-южните части на България);
г) черноморска (крайбрежната суша, простираща се на 40 – 60 km от
морския бряг);
д) планинска (районите с надморска височина над 1000 m).
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4. Стопанско значение на климата
5. Обща характеристика на водите – обща оценка, разпределение, видове
6. Характеристика на видовете води
а) реки – главен вододел и отточни области, подхранване и режим на оттока;
характеристика на по-големи реки по алгоритъм;
б) езера – видове езера според произхода;
в) подземни, карстови и минерални води.
7. Оценка на водите на България като стопански ресурс.
8. Проблеми на използването и опазването на водите.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки
КЛИМАТ И ВОДИ
Климатът на България
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""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието). Определя се как ще се организира и проведе
учебната дейност (илюстративният материал има
водещи функции)
Учебното съдържание в основния текст има следната логическа структура:
1. Фактори за формиране на климата
– Географско положение
– Въздушни маси
– Водни басейни
– Релеф.
2. Елементи на климата
– Температура
– Валежи
– Ветрове.
Започва се с детерминиране на понятието климат
(рубриката Речник).
От терминологичния речник в края на учебното помагало се изясняват:
Време
Фактори на климата
Въздушни маси
Елементи на климата.
По фиг. 2 се определят основните посоки, от които
нахлуват въздушните маси в България.
 Насочващи дейности:
–– Обяснява факторите, които влияят върху елементите и климатичните области в България.
Географското положение на България между 41° и
44° с.г.ш. е причина територията на страната да се намира в южната част на умерения пояс, на прехода му
със субтропичния пояс.
През България преминават три основни въздушни
маси – умерени, тропични и полярни. Върху климата
на България влияят три водни басейна – Атлантическият океан, Средиземно море и Черно море. Релефът
влияе с разположението си спрямо преобладаващите
въздушни маси и с надморската си височина.

Характеризирането на климатичните елементи е по
основните климатични характеристики на елементите,
чиито стойности и ход ще се разглеждат, а именно:
средна годишна температура, средна юлска температура, средна януарска температура, абсолютна минимална и абсолютна максимална температура, количество
и режим на валежите, скорост и посока на ветровете.
Средната годишна температура в България е 10,5°С.
Средното количество на валежите в нашата страна е между 450 и 1386 mm, а средната годишна сума е 670 mm.
Преобладават западните и северозападните ветрове.
Климатични области и стопанско значение на
климата
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието).
Обосновава се свързаността на текста от Й. Йовков и снимка 1.
Въз основа на сходства в стойностите на климатичните елементи България е разделена на пет климатични
области.
Кои са климатичните области в България? Назовават се по фиг. 6 в учебното помагало.
Територията на България е разделена на пет климатични области – умереноконтинентална (Дунавската
равнина и земите до 1000 m в част от Старопланинската
област и част от планините и котловините в Краищенско-Средногорската област), преходноконтинентална
(Горнотракийската низина и по-ниските котловини в
Краищенско-Средногорската област), континентално-средиземноморска (най-южните части на България), черноморска (крайбрежната суша, простираща се
на 40 – 60 km от морския бряг ) и планинска (районите
с надморска височина над 1000 m).
Насочващи дейности:
– Характеризира факторите, които влияят върху
елементите и климатичните области в България.
Посочва се териториалният обхват на умереноконтиненталната климатична област. Характеризират се
климатичните елементи по климатограма на ст. Кнежа.

ПРАВИЛО ЗА ЧЕТЕНЕ НА КЛИМАТОГРАМА
1. Прочетете името на станцията, за която се отнасят данните.
2.	Прочетете (от ляво надясно) трите числа на първия ред, които показват средната годишна температура,
годишната температурна амплитуда и годишната сума на валежите.
3.	Проследете червената линия. Тя показва изменението на температурата през всеки месец от годината.
Определете най-ниската и най-високата стойност и месеците, в които са измерени.
4.	Проследете сините стълбчета. Те показват количеството на валежите, които са паднали през всеки месец от годината. Определете месеците, в които са измерени най-големите и най-малките количества.

Работи се по групи и аналогично се разглеждат
преходноконтиненталната, континентално-средиземноморската и планинската климатична област – с помощта на климатограмите на ст. Пловдив, ст. Петрич
и ст. Мусала
Повърхностните води – „изумрудените сълзи“
на природата
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира
въвеждащият текст в урока (под заглавието).
Задача. Свържете мислено трите елемента – двата
текста и картосхемата на отточните области в България и съставете текст от 15 изречения за водите.
Води – (рубриката Речник). От терминологичния
речник в края на учебното помагало се изясняват:
– Водосборен басейн
– Отточна област
– Вододел
– Хидрограма.
Разкриват се особеностите на водите в България.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира водите: главен вододел, отточни области,
–– По картосхемата на с. 23, фиг. 5 проследете
главния вододел и отточните области. Нанесете ги върху контурна карта.
–– Посочват се на картата природните обекти,
през които минава главният вододел на България (учебник, фиг. 5. картосхема за отточните
области в България).
Главният вододел разделя страната на два водосборни басейна – Черноморски и Егейски. Към Черноморския басейн чрез р. Дунав или директно се оттичат
42%, а към Егейския – 58% от речните ни води. По площ
обаче Черноморският водосборен басейн е по-голям,
обхваща около 57% от територията на България.

Главният вододел започва на югоизток от българо-турската граница, по билото на Странджа планина.
На запад той продължава по възвишенията западно от
Бургаската низина, завива на северозапад и по билото на възвишението Бакаджици достига до село Иречеково. Минава между Айтоското и Хисарското поле,
следи билото на възвишението Хисар, а след това и на
Стидовската и Сливенската планина. От прохода Врат
ник на запад се движи по билото на Стара планина,
достигайки връх Звездец в Етрополска Стара планина.
Вододелът продължава по рида Гълъбец, Вакарелската
планина, рида Шумнатица, Боровецка седловина, издига се по северните склонове на Рила до връх Мусала,
заобикаля изворните области на реките Бели Искър,
Леви Искър и Черни Искър от юг. В обсега на Мальовишка Рила разделя водосбора на реките Черни Искър
и Джерман, стига до Клисурската седловина, оттам се
издига до билото на Верила, преминава през седловината Бука Преслав и по северозападния склон на Витоша, разделяйки басейна на река Струма от този на река
Палакарица, достига до Черни връх. Оттам линията на
вододела се спуска към Владайската седловина, следи
билото на Люлин планина, Вискяр и обхождайки Трънската котловина от юг, стига до границата със Сърбия.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира представителни реки: Искър,
Янтра, Марица, Камчия, Струма, Места, Тунджа,
Арда.
Реките в България са сравнително къси и с малки
водосборни басейни.
Някои реки се вливат директно в Черно море (Камчия, а други чрез река Дунав (Искър, Янтра). Част от
реките, които се оттичат към Егейско море, се вливат
директно в него (Струма, Места, Марица), а други –
чрез река Марица (Тунджа, Арда).

ПРАВИЛО ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА РЕКА
1. Определете откъде извира реката.
2. Определете в каква посока тече.
3. Посочете през кои територии минава.
4. Посочете кои са по-големите ѝ леви и десни притоци.
5. Определете къде се влива реката, и вида на устието ѝ (делта или естуар).
6. Оценете за какво се използват водите на реката.
Задача: По данните от таблица 2, с. 22 подредете реките по дължина.
ПРАВИЛО ЗА ЧЕТЕНЕ НА ХИДРОГРАМА
1. Прочетете името на реката, за която се отнася хидрограмата
2. Изберете най-високите стълбчета. Така ще определите месеците, през които реката е пълноводна.
3. Изберете най-ниските стълбчета. Така ще определите месеците, през които реката е маловодна.
4. Опитайте се да обясните причините за маловодието и пълноводието на реката.
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– езерата – „сините очи“ на Земята
– подземни води
– стопанско значение на водите
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието). Търси се отговор на въпроса: Защо и какъв е
мотивът да се включи текст и снимка за Клеп
туза?
Знaeтe ли зaщo нaй-гoлeмият ĸapcтoв извop нa
Бaлĸaнcĸия пoлyocтpoв ce нapичa Kлeптyзa?
Прочита се лeгeндaтa, дaлa имeтo нa тoзи yниĸaлeн
пpиpoдeн фeнoмeн в нaй-ĸpacивaтa чacт oт плaнинaтa
нa Opфeй – Чeпинcĸoтo ĸopитo…
Toвa, чe нaд Kлeптyзa ce cpeщaт 24-тият мepидиaн
и 42-рият пapaлeл – eдинcтвeнaтa пpeceчнa тoчĸa нa
тepитopиятa нa cтpaнaтa, пpaви зaгaдĸaтa зa извopa и eзepaтa oщe пo-гoлямa и любoпитнa… Bceĸи,
ĸoйтo e бил нa тoвa мяcтo, e видял, чe вoдaтa извиpa
биcтpa ĸaтo cълзa и пo ниĸaĸъв нaчин нe ѝ влияят
ĸлимaтичнитe ycлoвия – тeмпepaтypaтa ѝ ocтaвa
пocтoяннa и зимe, и лeтe, тoчнo 8°С. Toвa ca cълзитe нa нaй-личнaтa мecтнa дeвoйĸa – Kлeпнa, дaлa
имeтo нa eзepoтo. Eтo ĸaĸвo глacи лeгeндaтa зa
чиcтaтa любoв, пpeдaвaнa и дo днec нa пoĸoлeниятa.
Moмa Kлeпнa билa нaй-ĸpacивaтa и нaй-yмнaтa
мoмa oт poдa нa Узитe. Kлeпнa, ĸaтo вcяĸo млaдo
мoмичe, пaзeлa в дълбoĸa тaйнa любoвтa c избpaниĸa
нa своето сърце. Любoвтa c мoмъĸa билa изĸлючитeлнo cилнa и взaимнa. Двaмaтa ce cpeщaли тaйнo в
близĸaтa гopa. Cтaнaлo вpeмe poдaтa нa Kлeпнa дa
я зaдoмявa, oĸaзaлo ce oбaчe, чe вoлятa нa бaщaтa и
мaйĸaтa нa млaдoтo мoмичe билa paзличнa oт нeйнaтa. Ceмeйcтвoтo избpaли зeт дa им cтaнe бoгaт
гoлeмeц oт cъceднo ceлo – бoгaт, нo бeзcъpдeчeн cъc
cтyдeнa ĸpacoтa, бeзжизнeни дyми и мъpтвa дyшa.
Moмa Kлeпнa нe мoглa дa ce пpимиpи c тoвa дa
живee c няĸoгo бeз любoв, и избягaлa пpи любимия cи,
a тoй бил гoтoв дa я oтвeдe нaдaлeч. Зa дa cтигнe дo
гoлямaтa cи любoв, Kлeпнa тpябвaлo дa пpeĸocи caмa
гopaтa. Дoĸaтo мoмичeтo пpeĸocявaлo нeпpoглeдния
лec, oттaм минaвaлa opдa пopoбитeли. Cлeд ĸaтo
видeли ĸoлĸo e ĸpacивa Kлeпнa, въopъжeнитe мъжe
я пoдгoнили. Дeвoйĸaтa бягaлa ĸoлĸoтo cили имa, нo
дyшмaнитe я нacтигaли. B тoзи миг тя ce пoмoлилa
c вcичĸи cили нa Бoг, ĸaтo ĸaзвaлa нayм, чe пo-дoбpe
дa я пoгълнe зeмятa, oтĸoлĸoтo дa пoпaднe в pъцeтe
нa пopoбитeлитe.
Moлбaтa ѝ билa чyтa – зeмятa пoд бocитe ѝ нoзe
ce paзтвopилa и oт мoмичeтo нe ocтaнaла и cлeдa.

Cлeд ĸaтo Kлeпнa изчeзнaлa oт пoглeдa нa cвoитe пpecлeдвaчи, oт мяcтoтo, в ĸoeтo пoтънaлa,
блиĸнaлa вoдa, ĸoятo yдaвилa нaпaдaтeлитe. И дo
днec вoдaтa пpoдължaвa дa тeчe, a eзepoтo, ĸoeтo
пълни, ce нapичa Kлeптyзa – нa имeтo нa Kлeпнa
oт poдa Узa. Mяcтo, ĸoeтo и дo днec нocи cвoeтo
oчapoвaниe и мaгнeтизъм.
Езерата в България са около 400, но по размери не
са големи. Повечето от тях са разположени в Рила и
Пирин във вдлъбнатини, които са образувани от ледниците. Така са се образували Седемте рилски езера.
Най-големи по площ са крайморските езера – Бургаското и Варненското. Край река Дунав се намира езерото Сребърна.
Подземните води се образуват при проникването на
дъждовни и повърхностни води в скалните пукнатини
на земната кора. Най-големите извори у нас са Девненските и Глава Панега. Известни са минералните извори
в Сандански, Хисаря, Банкя, Девин и др. В Сапарева
баня се намира най-горещият минерален извор у нас
– 101,4°С.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира видовете езера: Сребърна,
Варненско, Бургаско
–– Определя значението на климата и водите
като условие за живот и фактор за стопанска
дейност.
– Какво е стопанското значение на водите? – работа с основния текст от учебното помагало.
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 19. Подредете водните обекти според
влиянието им върху климата на България.
1. Атлантически океан, 2. Средиземно море, 3. Черно море.
Задача 2, с. 19. Попълнете пропуснатото в схемата за климата на България. Разкрийте връзката между
факторите и елементите на климата.
Климатични фактори
– географско положение
– релеф
– въздушни маси
– близост до големи водни басейни
Климатични елементи
– температура
– валежи
– ветрове
Задача 3, с. 19. Отбележете със знак „V“ верните
твърдения за климата на България.

Източните ветрове пренасят влажен въздух от Атлантическия океан.
Най-топлото място в България е Санданско-Петричката котловина.

V

В Западна България и в планините падат най-много валежи.

V

Най-студеното място в България е връх Мусала.

V

Скоростта на вятъра е най-висока в Дунавската равнина.
В по-голямата част от страната максимумът на валежите е през лятото и есента.

Задача 1, с. 23. Подчертайте грешките в текста.
България има големи водни запаси. Те са равномерно разпределени по територията ѝ. В България има
подземни води, реки, езера, блата и ледници. Реките са
сравнително дълги. Те са част от две отточни области
– Дунавска и Черноморска.
Задача 2, с. 23. Групирайте изброените реки по
предложените признаци. Отбележете ги с цифрата им.
1. Искър; 2. Камчия; 3. Марица; 4. Вит; 5. Янтра; 6.
Тунджа; 7. Осъм; 8. Места
Реки, които извират от Рила – 3, 8.
Реки, които извират от Стара планина – 2, 4, 5, 6.
Местни ветрове
Фьон

Реки, които се вливат в Егейско море – 3, 9.
Реки, които се вливат в Дунав – 1, 5, 7.
Задача 1, с. 25. С помощта на картата напишете
край коя река са разположени посочените градове.
Пазарджик, Пловдив, Димитровград – река Марица
Кърджали – река Арда
Габрово, Велико Търново – река Янтра
Креативни дидактически решения
■ Върху контурна основа на България нанесете с
подходящ условен знак местните ветрове, формирани под влияние на орографията:

Особености

Териториален обхват

Топъл, силен, поривист и сух вятър;
основна предпоставка за неговото
възникване е взаимодействието между
орографските препятствия и добре
оформените във височина южни
въздушни потоци. Скоростта е от 10 до
30m/s.

Северните склонове на Витоша,
Стара планина, Родопите, Беласица.
Характерен е за Софийското,
Петричкото, Асеновградското и
Берковското поле

БорӚ, бороподобен
Сливенски, Маришки,
Горен

Силен, падащ, но студен вятър; скорост
20 – 30 m/s.

Южното подножие на Стара планина,
Сливенското поле

Планинско-долинни
ветрове
(горняк и долняк)

Периодични ветрове. През деня духат
от полето към планината, а през нощта –
обратно.

По теченията на Чепинска река, Въча,
Осъм, Янтра, Бързия, Чепеларска и др.

Кошава

При северозападни нахлувания

По долината на р. Дунав

Беломорец
Бриз

По долното течение на р. Марица
Средната скорост на дневния бриз е
3 – 5 m/s, а на нощния (континентален)
бриз 2 – 3 m/s. През лятото морският
бриз освежава въздуха, понижава
температурата и повишава влажността.

■ Изработете постер/презентация за вископланниските езера в Рила и Пирин.
■ Напишете текст „Водите на България“, като
продължите зададеното начало: Водите са незаменим елемент от природната среда, без
който не е възможен животът на човека и неговата стопанска дейност. Какви са водните
запаси в България? Защо трябва да сме по-отговорни, да пестим водата и да я опазваме от
замърсяване?
■ Легенда за Седемте рилски езера. Преди много години в Рила живеели мъж и жена великани.
Те се обичали много и се радвали на живота си.
Един ден зли сили преминали покрай дома им.
Ядосали се, че съществува такова красиво място, завидели на семейното им щастие и решили
да унищожат всичко, да заличат любовта им.
Започнали да пращат черни облаци и опустошителни ветрове. Страшни земетресения разтресли
земята. Мъжът великан бил готов на всичко, за

По Южното Черноморие

да опази и отбранява дома си и своята съпруга.
Защитавал яростно всяка тревичка, поточе или
цвете, бранел своята любима и отбивал атаките
на злите сили. Но за жалост тяхната злоба и жестокост нараствали все повече. В една тежка битка
младият великан паднал убит. Доволни от постижението си, злите стихии си тръгнали, оставяйки
след себе си много руини и съсипана от скръб
жена. Мъката на младата вдовица била толкова
голяма, че сълзите ѝ бликали безспирно и се стичали по хребетите право в долчините. Леели се и
се събирали в тях... Образували се бистри езера,
чиято чистота поразявала всеки. Към мъката на
младата жена били съпричастни всички – живите
твари, както и слънцето, и земята. Затова до ден
днешен там слънцето грее ярко, а планината не
спира да плаче. Затова от земята на Рила постоянно извират потоци. (По „Български легенди“)
■ Попълнете пропуснатото в схемата за климат.
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КЛИМАТ НА БЪЛГАРИЯ

ФАКТОРИ
ЗА ФОРМИРАНЕ
НА КЛИМАТА

валежи

континентално- средиземноморска
черноморска
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близост до големи водни басейни
■ Напишете примери.
Езера
Крайморски

 Работа с картосхема.

Крайречни

Планински

Минерални извори

Очертайте със син цвят върху картата главния вододел. Надпишете имената на изучените реки, езера и язовири.

1.4.	Почви, растителност и животински свят.
Опазване на природната среда в България
Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Описва особеностите на почвите, растителността и животинския свят.
Определя значението на почвите, растителността и животинския свят като фактор
за стопанска дейност.
Представя в подходящо изображение специфичните особености от природата на
България.
Отговаря на географски въпрос или съставя географски текст.

национален парк, природен
парк, резерват
сиви горски почви,
смолници, алувиалноливадни почви

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното помагало

Тематични акценти

18. – 19. Почви
–	характеристика на почвите в
България
– стопанско значение на почвите
20. – 21. Растителност и животински
свят
–	растителността – естествено
природно наметало на Земята
–	разнообразният животински свят
22. – 23. Защитените територии –
„светая светих“ на природата
–	опазване на природната среда в
България
– Зелените оазиси на България
– Чудните творения на природата

1. Почви
а) същност като природен компонент;
б) фактори на почвообразуването и влиянието им:
– скална основа – върху минералната съставка;
– климатични особености – за скоростта на разрушаване на скалите;
– растителност и животински свят – върху органичната съставка.
в) характеристика и разпространение на почвените типове в България:
– в Северна България – черноземни; сиви горски;
– в Южна България – канелени горски; смолници;
– в планините над 800 m – кафяви горски; планинско-ливадни;
– почви, образувани в специфични условия – алувиално-ливадни.
г) стопанско значение на почвите.
2.	Растителност – обща характеристика, териториално
разпределение и стопанско значение.
3.	Животински свят – обща характеристика, териториално
разпределение и стопанско значение.
4.	Опазване на природната среда в България – държавна политика
за защита на растителните и животинските видове:
а) национален парк;
б) природен парк;
в) резерват.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки
ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ.
ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ
Почви – 2 ч.
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието).
След това в художествения текст се подчертават
непознатите думи.
Дефиниране на основното понятие – почви.
Почвите са повърхностният рохкав слой на земната
кора, който притежава свойството плодородие. Образуват се бавно и продължително.
Задача. Попълнете празните места в текста и предложете заглавие.
Почвите са повърхностният рохкав слой на земната
кора, който притежава свойството (плодородие). Образуват се бавно и продължително.
Разнообразието на (релефа, скалния строеж, климата и растителността) обуславят пъстротата на почвената покривка. Около (работа с фиг. 2/с. 26 – изчисления на общ %) от територията на страната са покрити
с шест основни почвени типа. Под влияние на климата

и растителността почвите се променят по (географска
ширина) и по надморска височина.
Прави се обща характеристика на почвите.
Работа с картосхемата на с. 26, фиг. 1 – определя се
териториалното разпространение и се назовава типът
климат, при който е формиран съответният почвен тип.
 Насочващи дейности:
–– Описва особеностите на почвите
–– Работи с извънтекстовите компоненти на
учебника като равностойни носители на географска информация (чете картосхема и таблица)
В Северна България са разпространени черноземните и сивите горски почви. В Южна България са разпространени канелени горски и смолници. В планините
над 800 m са разпространени кафявите горски и планинско-ливадните почви. Алувиално-ливадните са разпространени край реките.
Попълва се таблицата:
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Типове почви

Най-подходящи за отглеждане на:

Черноземни

Зърнени култури, зеленчуци, овощия

Сиви горски

Лозови насаждения, овощия и др.

Канелени горски

Лозови насаждения, овощия, слънчоглед, пшеница, царевица и др.

Смолници

Зърнени култури, овощия, лозови насаждения, зеленчуци и др.

Кафяви горски почви

Картофи, ръж, овес и др.

Алувиално-ливадни

Зеленчуци, зърнени култури

Растителност и животински свят – 2 ч.
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""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието).
След това от художествения текст се осъществяват междупредметни връзки с историята: С кое
време се свързва описанието на Херодот? Защо
снимка 1 на с. 28 е свързана с текста?

""В началото на часа се поставя въпросът: За какво се сещате, когато чуете „природна/околна
среда“?
Учениците могат да напишат различни думи от тези,
които са посочени в схемата, но заедно ще се стигне
до тях. Схемата може да бъде попълвана по време на
целия час или в края на часа при проверка на новите
знания.

Видове

Растения
Видове

Начини
и методи

Опазване

Природна
среда

Животни

Замърсяване

Какво и кой го
причинява?
Разнообразието на растителните и животинските
видове се обуславя от географското положение, климата и разнообразния релеф.
Съвременната естествена растителност в България
се състои от над 4200 вида растения – широколистни,
иглолистни, храстови, полухрастови и тревни видове.
Дървесната растителност се състои от средноевропейски видове, влизащи в състава на широколистните
и иглолистните гори. От храстовата растителност типични представители са хвойната, клекът, зелениката и
др. Тревната растителност у нас е с вторичен произход
и се е развила на мястото на унищожените в миналото

гори.
Под влияние на климата и релефа растителността
се променя по географска ширина и по надморска височина.
Обособяват се следните растителни пояси: на средиземноморската растителност (в най-южните райони
до 300 – 400 m); на дъбовите гори (до 900 m); буковите
гори (900 – 1500 m); иголистните гори (1500 – 2100 m);
алпийска растителност (над 2500 m).
Установени са около 15 000 животински вида, разпределени по географска ширина и по надморска височина.

{{Опазване на природната среда в България; Зелените оазиси на България; Чудните творения
на природата
{{Представете специфичните особености от
природата на България чрез презентация.
{{За целта е възможно да се изработи схема на
Националния парк „Рила“ с природния парк
„Рилски манастир“ и резерватите, които са
включени в него, за да може по-лесно и по достъпен начин да се формира знание у учениците
за национален парк и природен парк и тяхното
предназначение – да опазват природата на България.
{{Конкретното географско знание за защитените територии е минимизирано и включва само
резервата „Сребърна“, първия парк у нас и на
Балканския полуостров – „Витоша“, първия
резерват у нас – „Силкосия“ в Странджа планина, най-големия резерват у нас – „Централен
Рилски резерват“, и най-малкия природен парк
– „Златни пясъци“.
–– Отговаря на географски въпрос или съставя гео
графски текст.

 Насочващи дейности:

–– Описва особеностите на растителността и
животинския свят.
–– Определя значението на растителността и
животинския свят като фактор за стопанска
дейност.

Защитените територии – „светая светих“ на
природата – 2 ч.
В България съгласно Закона за защитените територии има 6 типа защитени територии – национален парк,
природен парк, резерват, поддържан резерват, защитена местност, природна забележителност. Те имат различен режим на разрешени дейности в тях и различен
териториален обхват. Например националните паркове
може да включват в територията си природен парк и
резерват(и).
Създадена е мрежа от защитени територии, включваща 3 национални парка, 11 природни парка и много резервати, в които се опазва биологичното разнообразие.
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието).
След това от художествения текст се търси обяснение и свързване на текст и снимка 1 на с. 30 –
Белоградчишките скали и старата крепост (Защо
е водеща тази илюстрация? Защо точно тя е
избрана?).
 Насочващи дейности:
–– Представя в подходящо изображение специфичните особености от природата на България.

Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 27. Изберете и напишете цифрата на
почвата, за която се отнася описанието. 1. Сиви горски; 2. Планинско-ливадни; 3. Алувиално-ливадни; 4.
Канелени горски; 5. Черноземни 6. Смолници

Разпространени са край реките. Върху тях се отглеждат зеленчуци.

3.

Заемат обширни територии на юг от Стара планина. Подходящи са за отглеждане на лозови и овощни
насаждения, слънчоглед и зърнени култури

4.

Образуват се при суров климат и големи количества валежи. Не се обработват.

2.

Средно плодородни почви, разпространени в Предбалкана.

1.

Плодородни почви с голямо съдържание на глина.

6.

Плодородни почви, образувани върху скалата льос.

5.

Задача 1, с. 29.
Растителност

Височинни пояси

Субалпийски пояс – 2200 – 2500 m
Клек, хвойна
Алпийски пояс – над 2500 m
Лишеи, мъхове, алпийски треви

над 2500 m

Иглолистен пояс
Бял бор, смърч, бяла и черна мура, боровинка

2000 m

Дъбов пояс – до 700 m
Цер, благун, летен дъб, космат дъб, келяв габър,
драка
Дъбово-габъров пояс – до 1000 m
Зимен дъб, обикновен габър, явор, леска
Буков пояс – до 1500 m
Бук, ела, черен бор, бреза, трепетлика

до 1500 m

Животински свят
дива коза и алпийски тритон

кафява мечка, вълк, лисица, заек,
усойница и др.
полски мишки, хомяци, лалугери,
срещат се чакал и др.
сърна, дива свиня и множество
птици
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Задача 2, с. 29. Във всяко изречение е допусната по
една грешка. Подчертайте я.
Кафявата мечка, лалугерът, вълкът и лисицата
обитават иглолистния пояс в планините.
Специфични представители за средиземноморската
зона са колхидският фазан, костенурките и планинската жаба.
Степната зона се обитава от дивата свиня, пъстрия
пор и хомяка.
Белоглавият лешояд, египетският лешояд и дивата
коза обитават Източните Родопи, в които климатът е
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континентално-средиземноморски.
Креативни дидактически решения
■ Защо почвите се променят по географска ширина и по надморска нвисочина?
■ Изберете и напишете цифрата на почвения
тип, за който се отнася описанието.
1. смолници; 2. сиви горски; 3. планинско-ливадни;
4. канелени горски; 5. aлувиално-ливадни; 6. кафяви
горски

2

Формирани са при умереноконтинентален климат, до 800 m надморска височина, под широколистна
растителност. Разпространени са в Предбалкана.

4

Развиват се при преходноконтинентален и континентално-средиземноморски климат, под дъбова
растителност. Заемат обширни територии на юг от Стара планина до 800 m надморска височина.

1

Тъмни на цвят, с високо съдържание на глина. Разпространени са в Горнотракийската низина и в някои
котловини на Южна България.

6

В умерено хладни и влажни планински условия, под широколистни и смесени гори. Разпространени са в
планините между 800 и 1800 m надморска височина.

3

Образувани при суров климат и големи количества валежи, под ливадна растителност.

5

Разпространени край реките, върху техните наноси, при условия на постоянно овлажняване.

■ Ваши близки са спечелили проект по програма за развитие на земеделието в определена
територия от България. Трябва да се изберат
най-подходящите култури за засаждане и постигане на високи добиви. Опишете почвите и определете кои от тях ще бъдат най-подходящи за
отглеждането им.
■ Проучете какво представлява Червената книга
на България. Представете резултата чрез кратък
текст.
""Червената книга на Република България е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на
България. Под защита в България са 327 птици. От тях 140 са включени в Червената книга. Такива са черният щъркел, осоядът, скалният орел, кълвачът, големият ястреб, орелът
змияр и др. В Червената книга на България са
вписани и 19 бозайника, като златката, пъстрия пор, кафявата мечка, видрата, дивата
котка, някои видове прилепи и др. В Червената
книга са описани два земноводни вида – алпийски тритон и сирийска чесновица, и 13 влечуги.
Защитени са вдлъбнаточелият смок, смокът
мишкар, змиегущерът, леопардовият смок,
шипобедрената костенурка и др. В Червената книга са вписани две кръглоусти и 22 костни риби. Застрашени от изчезване са дивият
шаран, кавказкото попче, дунавската минога,
волжката бяла риба и др.
""Направете обосновка за рекламиране на участието в конкурса „Европейско дърво на годината“
като използвате и следните опори: „Българският
представител в конкурса „Европейско дърво на

годината“ се намира в трънското село Рани
луг. Той беше избран след конкурс, организиран
от Фондация „Екообщност“. ... Нашето дърво
тази година е вековен цер. Той се намира в двора на църквата в село Рани луг, Трънско. И по
исторически данни ... в тази църква е било първото килийно училище. Така, че явно си е имало
своето място в живота на селото, бидейки до
църквата като знаково място, то се почита
от местните хора и до днес. ...Конкурсът се
организира за девета поредна година ... има нов
момент в регламента – всеки може да гласува
за две дървета. Победителят ще бъде обявен
на 19 март на специална церемония в Брюксел“. (http://news.bnt.bg/bg/a/evropeysko-drvo-nagodinata-300-godishen-db-e-predstavitelyat-ni-vkonkursa?)
■ Прочетете легендата за еделвайса. Проучете
и представете географска информация за едейлвайса.
Красивото високопланинско цвете еделвайс се среща в Европа и Югозападна Азия. В България расте
само един вид в Пирин и Стара планина. Има много легенди за това красиво цвете. Според една от тях живели някога сестра и брат, Едел и Вайс. Един ден, докато
лежали на една поляна, Вайс видял високо на скалите
непознат бял цвят. Показал го на сестра си Едел и тя
предложила да се покатерят догоре и да го откъснат
като подарък за техните родители. Започнали да се
изкачват, но колкото по-нагоре отивали, толкова по
трудно ставало. Едва успял Вайс да откъсне непознатото цвете, когато усетил, че камъкът под краката му
се свлича. Извикал на сестра си, че пада, тя му подала
ръка, но в желанието да го спаси и двамата полетели в

пропастта. На следващата година на мястото, където
двамата паднали, поникнало цвете, което в памет на децата кръстили еделвайс.
(По „Български легенди“)
Пояси на:
средиземноморска
растителност

■ Допълнете празните места в таблицата за разпределението на видовете по растителни пояси.

Надморска височина
вm

Обхват и видове

300 – 400

южните склонове на Източните Родопи – родопски крем,
жасмин

дъбови гори

………

букови гори

900 – 1500

северните склонове на Стара планина,
…………………………………………..

……………….

1500 – 2100

Рила, Пирин, Родопите, Витоша
по северните склонове – смърч, а по южните – бял бор

алпийски храсти

2100 – 2500

Рила, Пирин
клек, хвойна

алпийска растителност

над 2500

всички наши планини
дъб, габър

……………………………………………….

1.5. Дунавска равнина
Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Характеризира Дунавската равнина по: географско положение и обхват, релеф, полезни
изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

природни области
резерват „Сребърна“

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното
помагало
26. – 27. Дунавската
равнина – най-обширната
в България
– Географско положение и
обхват
– Природен облик
– Стопанско значение и
екологични проблеми

Тематични акценти
1. Природни области на България.
2. Дунавска равнина:
а) географско положение и обхват
– обхваща около 31 500 km2 от територията на страната
– най-обширната равнина в България.
б) релеф и полезни изкопаеми
– средна надморска височина – 178 m
– поделя се на три части: Западна, Средна и Източна
– разнообразни полезни изкопаеми – въглища, каолин, гипс.
в) климат и води
– умереноконтинентален климат
– множество реки и извори
– богатство на подземни води
– езеро Сребърна.
г) почви, растителност и животински свят
– черноземни и алувиално-ливадни почви
–	естествената растителност е представена от степни тревни видове и
влаголюбиви видове (върба, топола)
– животинският свят включва основно гризачи и птици.
3. Опазване на живата природа в Дунавската равнина – резерват „Сребърна“.
4. Оценка на значението на природните ресурси на областта – благоприятни
условия за земеделие, изграждане на селища и транспортни съоръжения.
5. Основни екологични проблеми в Дунавската равнина – замърсяване на
въздуха, водите и почвите.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки

57

ДУНАВСКА РАВНИНА
Дунавската равнина – най-обширната в България – 2 ч.
Дунавската равнина се простира между река Дунав
на север и Предбалкана на юг, между долината на река
Тимок на запад и Черно море на изток. Обхваща около
31 500 km2 от територията на страната.
Релефът е равнинно-хълмист и платовиден. Средната надморска височина е 178 m. Поделя се на три части: Западна, Средна и Източна.
В Дунавската равнина са открити находища на черни въглища в Добруджанския басейн. Запасите от нефт
и природен газ са незначителни (във Видинско). Каолин, кварцови пясъци и варовици има в източната част.

58

Климатът е умереноконтинентален (без Източна
Добруджа). По-голямата част от реките, които протичат през Дунавската равнина, водят началото си от
Стара планина – Огоста, Вит, Осъм, Янтра, а Искър
– от Рила. Най-големи са Девненските извори. От крайдунавските езера е запазено само езерото Сребърна,
което днес е резерват под егидата на ЮНЕСКО.
В Дунавската равнина са разпространени черноземни почви, а по крайречията – алувиално-ливадни почви.
Поради активното стопанско усвояване естествената растителност заема ограничени пространства. С цел
опазване на редки растителни и животински видове в
Дунавската равнина са създадени резервати.

ПРАВИЛО ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНА ОБЛАСТ
1. Определете географското ѝ положение и териториите, които обхваща.
2. Характеризирайте релефа, полезните изкопаеми, климата, водите, почвите, растителността и животинския свят в природната област.
3. Оценете значението на природните ресурси в областта.
4. Посочете основните екологични проблеми.

 Насочващи дейности:

–– Разбира същността и дефинира понятието
„природни области“.
–– Работи с терминологичния речник и текста в
учебника.
–– Характеризира Дунавската равнина по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси за
живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултата на стопанското усвояване на територията.
–– Описва резервата „Сребърна“ като пример за
защитена територия в областта.

Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 35. Заменете числата със съответстващата им буква от азбуката, за да „разчетете“ изречението. Допълнете липсващите препинателни знаци и го
докажете с географски факти.
Дунавската равнина не е скучна, както мнозина
си мислят.
Задача 3, с. 35. Подчертайте ключовите думи и изрази, които НЕ са част от характеристиката на Дунавската равнина.
планински климат; златии; Плевенски височини;
Искърски пролом; оловно-цинкови руди; Добруджа; резерват „Сребърна“; черноземни почви; пшениЗАПАДНА ЧАСТ

ца; вечнозелена средиземноморска растителност;
мека зима и прохладно лято; каолин; степна мишка.
Креативни дидактически решения
■■ Подредете твърденията за Дунавската равнина така, че да съответстват на правилото за
характеристика на природна област. За да прецените дали сте се справили вярно, открийте изреченията в текста от урока.
{{Най-големи са Девненските извори.
{{Разпространени са плодородните черноземните
почви, а край реките – алувиално-ливадните.
{{Само река Искър извира далеч на юг, от високия
пояс на Рила.
{{Резерватът „Сребърна“ е включен в Списъка на
световното природно наследство.
{{В нея има благоприятни условия за развитие на
земеделието.
{{Средната надморска височина на Дунавската
равнина е 178 m.
{{Разположена е между река Дунав и най-северните дипли на Предбалкана.
■■ Съотнесете изброените обекти, понятия и изрази към трите части на Дунавската равнина.
Плевенски височини, най-ниска и най-равна, Шуменско плато, най-обширна и най-висока, по-хълмиста, река Осъм, река Огоста, река Русенски Лом, Девненски извори, находища на каолин, езеро Сребърна

СРЕДНА ЧАСТ

ИЗТОЧНА ЧАСТ

■ Съставете маршрут в Дунавската равнина,
който бихте предложили на членовете на вашето
семейство, ако целта е да разгледате заедно природното разнообразие на областта. Обсъдете го с
родителите си. Очертайте маршрута по карта и го
представете на съучениците си.
■ Посетете българския детски портал „Аз, детето“ и прочетете статията „Резерватът „Сребърна“
– домът на пеликаните и други уникални птици“ на
http://www.az-deteto.bg/rezervatat-srebarna-domatna-pelikanite-i-drugi-unikalni-ptitsi/12952/view.
html. С какво ви впечатли текстът? Какъв ко-

ментар бихте публикували във форума?
■ Подберете три изображения за Дунавската
равнина, които са свързани с темата „Там, където
се ражда хлябът на България“. Кои от природните характеристики на областта различавате на изображенията? Хлябът присъства във
всички семейни и календарни празници, защото
за българина хлябът е самият живот. Разкажете
какви традиции спазва вашето семейство и дали
те са свързани с вярванията на българския народ,
че хлябът има душа и затова той никога не се
реже, а се разчупва.

1.6. Старопланинска област
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Характеризира Старопланинската област по: географско положение и обхват, релеф,
полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Нови понятия
Национален парк
„Централен Балкан“

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното
помагало
28. – 29. Предбалкан
–	Географско положение и
обхват
– Природен облик
–	Стопанско значение и
екологични проблеми
30. – 31. Стара планина
–	Географско положение и
обхват
– Природен облик
–	Стопанско значение и
екологични проблеми

Тематични акценти
1. Обща характеристика на Старопланинската област.
2. Предбалкан:
а) географско положение и обхват
– преходно географско положение между Дунавската равнина и Стара планина
– обхваща около 14 000 km2 от територията на страната.
б) релеф и полезни изкопаеми
– средна надморска височина – 364 m
– поделя се на три части: Западен, Среден (Васильов връх 1490 m) и Източен
– множество пещери и скални феномени
– малки находища на полезни изкопаеми.
в) климат и води
– умереноконтинентален климат, а над 1000 m – планински
– извират реки, като Скът, Цибрица и др.
– богатство на подземни води (Глава Панега).
г) почви, растителност и животински свят
– сиви горски и алувиално-ливадни почви
– преобладават широколистни дървета и храсти
– разнообразен животински свят.
д) опазване на живата природа и основни екологични проблеми – замърсяване в
районите на добив на полезни изкопаеми и производство на цимент;
е) оценка на значението на природните ресурси – условия за пасищно
животновъдство, овощарство и лозарство, туризъм.
3. Стара планина:
а) географско положение и обхват
– верижна планина с дължина 550 km
– площта е около 11 600 km2 .
б) релеф и полезни изкопаеми
– средна надморска височина – 722 m
– поделя се на три части: Западна, Средна (връх Ботев 2376 m) и Източна
– множество природни забележителности – проломи, пещери, водопади
– находища на въглища, руди, мрамори и варовици.
в) климат и води
– климатична граница
– над 1000 m – планински климат
– извират реките Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Тунджа
– богатство на подземни води.
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г) почви, растителност и животински свят
– кафяви горски и планинско-ливадни почви
– широколистни, смесени и иглолистни гори, алпийски храсти и ливади
– разнообразен животински свят.
д) опазване на живата природа – Национален парк „Централен Балкан“;
е) основни екологични проблеми – добив на полезни изкопаеми и дърводобив;
ж) оценка на значението на природните ресурси – условия за туризъм, пасищно
животновъдство, добив на електроенергия и дърводобив.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки
СТАРОПЛАНИНСКА ОБЛАСТ
Предбалкан – 2 ч.
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Разнообразните природни особености в Старопланинската област са причина тя да се поделя на две природогеографски части – Предбалкан и Стара планина.
Предбалканът заема преходно положение между Дунавската равнина на север и Стара планина на юг. На
запад стига до границата на България със Сърбия, а на
изток – до Черно море. Заема площ от около 14 000 km2.
Средната надморска височина е 364 m. Най-високият връх е Васильов връх (1490 m), разположен в
едноименната планина в средния дял. Значителна част
от Предбалкана е изграден от варовици, което е обусловило образуването на пещери – Съева дупка, „Бачо
Киро“ и др. В Западната част се намира природният
феномен Белоградчишки скали.
Изкопаемите горива – черни въглища и природен
газ – са с малки находища. Има и железни руди, варовици и глини.
Климатът е умереноконтинентален, а над 1000 m –
планински.
От Предбалкана водят началото си малки реки –
Скът, Цибрица и др. Концентрирани са много подземни води.
Почвите са предимно сиви горски, а в по речните
долини – алувиално-ливадни.
Естествената растителност е предимно от широколистни дървета и храсти. Горите се обитават от типичните за този тип растителност глигани, сърни, лисици,
а пещерите – от прилепи.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Предбалкана по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси за
живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
–– Работи с извънтекстовите компоненти на
учебника като равностойни носители на географска информация (чете климатограма).
Стара планина – 2 ч.
Стара планина представлява широко отворена на
север-североизток дъга, простираща се от границата
със Сърбия до нос Емине на Черно море. Северната

граница стига до Предбалкана, а южната до Задбалканските котловини. Площта ѝ е около 11 600 km2.
Средната надморска височина е 722 m. Подобно на
Предбалкана се поделя на три части: Западна, Средна и
Източна. В средната част са разположени най-високият връх на планината – връх Ботев (2376 m), и най-високият водопад в България – Райско пръскало (125 m).
Със стопанско значение са находищата на черни и
антрацитни въглища, на железни, оловно-цинкови и
медни руди, на мрамори и варовици.
Над 1000 m се формира типичен планински климат.
По-голямата част от Стара планина е главен вододел между Черноморската и Егейската отточна област.
Оттук извират Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Тунджа.
Преобладават кафяви горски и планинско-ливадни
почви. Върху тях с увеличаване на надморската височина са разпространени широколистни, смесени и
иглолистни гори, а над тях са алпийските храсти и ливади.
В Средна Стара планина се намира Националният
парк „Централен Балкан“.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Стара планина по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси за
живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултатът на стопанското усвояване на
територията.
–– Разбира същността и дефинира понятието
„национален парк“.
–– Работи с терминологичния речник и текста в
учебника.
–– Описва НП „Централен Балкан“ като пример
за защитена територия в областта.
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 2, с. 37. Игра на паметта. Открийте възможно най-бързо правилните двойки понятия и ги свържете със стрелки. Играта приключва, когато някой от вас
формира 8 правилни двойки.
Търновски височини; Белоградчишки скали; карстов извор Глава Панега; Васильов връх; пещера Съева дупка; Ботевградска котловина; река Скът; Преславска планина.

Задача 3, с. 37. С помощта на климатограмата на
станция Севлиево оградете твърдението, което НЕ е
вярно.
в) Средната годишна температура е (25,1°С). Това
е годишната температурна амплитуда, а средната
годишна температура е около –2°С.
Задача 1, с. 39. Таблицата съдържа ключови думи и
изрази, свързани с характеристиката на Стара планина.
Във всяка колона е допусната по една грешка. Оградете я.
Връх Мусала; Странджа; Марица; степна мишка.
Креативни дидактически решения
■ Разпознайте за кой от обектите се отнася описанието на френския пътешественик Жером-Адолф
Бланки, който описва впечатленията си от нашата страна в пътеписа „Пътуване из България
през 1841 година“: Пред погледа ни ненадейно
се разкри невиждана картина. Ние бродехме из
преплетени теснини, оградени от яркочервени
скали с живописни форми. Тези уединени или
групирани скали изглеждаха ту като египетски обелиски, ту като огромни сталагмити или
чудно приличаха на животни, кораби и къщи.
Те са наредени от двете страни на пътя като
дървета в алея, а над високите им върхове се
вият орли. Нито прочутите тесни проходи на
Олиул в Прованс, нито дефилето на Панкарбо в
Испания, нито Алпите, нито Пиренеите, нито
най-дивните планини в Тирол и Швейцария притежават нещо, което би могло да се сравни с
това, което видях в България.
■ Посетете сайта на „Холсим България“ (https://
www.holcim.bg/bg) и на „Титан България“ (https://
www.titan.bg/). Сравнете информацията за екологичната отговорност за устойчиво развитие,
Признаци за сравнение

която декларират компаниите – собственици на
циментовите заводи в село Бели извор и Златна
Панега. Аргументирайте собствената си позиция
относно последиците от производствения процес
за природата и качеството на живот на хората в
района.
■ Предстои ви самостоятелна работа с текста
от учебното помагало, която може да изпълните
индивидуално или в групи, като отговорите писмено на всяко от поставените условия.
1. Намерете основните (новите) понятия в тек
ста и ги запишете в азбучен ред. Сравнете ги с речника на уроците, за да прецените има ли несъответствия.
2. Изберете нова за вас информация за Стара
планина, която е неочаквана, защото се различава
от първоначалните ви представи. Споделете с вашите съученици.
3. Опитайте се да определите коя е ключовата
фраза във всеки параграф/точка от урока и аргументирайте своя избор.
4. Постарайте се да илюстрирате основното
послание на текста (и ако е възможно, вашата реакция към него) чрез рисунка, скица, колаж, постер или
друг избран от вас вариант.
5. Формулирайте поне един извод на основа прочетеното и съвместната ви работа в часа, който
оценявате като личностно ценен за вас в бъдеще.
6. Открийте в текста твърдение, което заслужава специално внимание и бихте искали да го подложите на обсъждане (с ваши връстници, с учител/и
или с други представители на българската общност
в мястото, където живеете).
■■ Опишете различията в географското положение и природата на Предбалкана и Стара планина.

Предбалкан

Стара планина

Географско положение
Релеф
Полезни изкопаеми
Климат и води
Почви, растителен и животински
свят
Стопанско значение

■■ Изработете проект на постер за национален
парк „Централен Балкан“. Какви снимки ще изберете? Използвайте предложените думи, за да
съставите текст с тях. Ключови думи: букови
гори, кафяви мечки, рисове, вълци, скални орли,
диви кози.

■■ Природните ресурси на Стара планина са благоприятни за развитието на земеделие, лов, риболов, добив на полезни изкопаеми, дърводобив,
енергетика, туризъм. В кой от тях бихте инвестирали, ако сте предприемач с достатъчно капитал и дългосрочни бизнес планове? Аргументирайте отговора си.
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■■ Оценете кои от дейностите за усвояване на природните ресурси са в основата на екологичните
проблеми в Стара планина. Какви са отговорностите на държавните институции, местните хора
и обществото за тяхното решаване?
■■ Посетете интернет страницата на Дирекция
„Национален парк Централен Балкан“ (https://
visitcentralbalkan.net/). Използвайте уменията
си да търсите информация в глобалната мрежа

и определете доколко достъпна е територията на
парка за посещения от туристи. Създадени ли са
маршрути за пешеходен туризъм, велотуризъм
и конен туризъм, специализирани маршрути за
образователни дейности, места за алпинизъм,
спортно катерене, ски преходи? Сравнете резултата от проучването си с посетени от вас и вашето семейство защитени територии в България
или в страната, в която живеете.

1.7. Краищенско-Средногорска област
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Характеризира Краищенско-Средногорската област по: географско положение и обхват,
релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.
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Нови понятия
Природен парк
„Витоша“

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното
помагало
32. – 33. Задбалкански
котловини
–	Географско положение и
обхват
– Природен облик
–	Стопанско значение и
екологични проблеми
34. – 35. Средногорие
–	Географско положение и
обхват
– Природен облик
–	Стопанско значение и
екологични проблеми
36. – 37. Краище
–	Географско положение и
обхват
– Природен облик
–	Стопанско значение и
екологични проблеми

Тематични акценти
1. Обща характеристика на Краищенско-Средногорската област.
2. Задбалкански котловини:
а) географско положение и обхват
– между Стара планина и Средногорието.
б) релеф и полезни изкопаеми
– по-високи западни и по-ниски източни котловини
– лигнитни и кафяви въглища.
в) климат и води
– умереноконтинентален и преходноконтинентален климат
– богатство на минерални извори.
г) почви, растителност и животински свят
– смолници, канелени горски почви, алувиално-ливадни почви
– естествената растителност е малко.
д) опазване на живата природа и основни екологични проблеми – замърсяване на
въздуха;
е) оценка на значението на природните ресурси – условия за земеделие,
развитието на транспорта, построяването на селища, туризъм.
3. Средногорие:
а) географско положение и обхват;
б) релеф и полезни изкопаеми
–	най-дълга е Средна гора (Ихтиманска Средна гора, Същинска Средна гора и
Сърнена гора)
– най-висока е Витоша – Черни връх 2290 m
– медни руди.
в) климат и води
–	в ниските части умереноконтинентален и преходноконтинентален климат, във
високите части – планински
– минерални извори.
г) почви, растителност и животински свят
– канелени и кафяви горски почви, планинско-ливадни и алувиално-ливадни
– дъбови и букови гори, планински пасища.
д) опазване на живата природа – Природен парк „Витоша“;
е) основни екологични проблеми – добив на полезни изкопаеми;
ж) оценка на значението на природните ресурси – условия за дърводобив,
рудодобив, балнеоложки туризъм.
4. Краище:
а) географско положение и обхват;
б) релеф и полезни изкопаеми
– мозайка от планини, котловини и проломи
– кафяви въглища и варовици.

в) климат и води
– умереноконтинентален климат
– реките Струма и Марица, множество минерални извори.
г) почви, растителност и животински свят
–	смолници и канелени почви в котловините, кафяви горски почви и планинсколивадни в планинските райони и алувиално-ливадни
– дъбови и букови гори, влаголюбива растителност.
д) опазване на живата природа – резерват „Острица“;
е) основни екологични проблеми – въгледобив и добив на строителни материали;
ж) оценка на значението на природните ресурси – условия за земеделие, добивна
промишленост, балнеоложки туризъм.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки
КРАИЩЕНСКО-СРЕДНОГОРСКА ОБЛАСТ
Задбалкански котловини – 2 ч.
Краищенско-Средногорската област се простира
между Старопланинската област на север и Рило-Родопската и Тракийско-Странджанската област на юг.
На запад стига до държавната граница, а на изток до
Черно море. Областта се поделя на: Задбалкански котловини, Средногорие и Краище.
Задбалканските котловини са разположени между
Стара планина на север и Средногорието на юг. От
запад на изток се редуват котловините – Софийска
(най-голямата), Златишко-Пирдопска (най-високата –
750 m), Карловска, Казанлъшка, Сливенска, Карнобатска и Айтоска. В зависимост от надморската височина
Задбалканските котловини се делят на две групи – западна и източна.
Задбалканските котловини не са богати на полезни
изкопаеми. В тях се срещат лигнитни въглища (Софийски басейн) и незначително количество кафяви въглища
(Николаевски басейн). От рудните полезни изкопаеми
са открити находища на уранова руда при Бухово и Шиварово. Широко разпространение имат нерудните полезни изкопаеми – огнеупорни глини, чакъли и пясъци.
Задбалканските котловини попадат в две климатични области. Западната част е в умереноконтиненталната област, а източната – в преходноконтиненталната
област. Характерна е проявата на падащите ветрове
откъм Стара планина (борӚ) и фьон по южната периферия на някои котловини (Софийска).
Високопланинските реки от Стара планина (Стряма, Тъжа и Тунджа) и реките от Витоша (Владайска,
Боянска, Драгалевска и Бистрица) са със снежно-дъждовно подхранване. Със значителен брой минерални
извори се отличават Софийската котловина (Горна
баня, Панчарево, Княжево, Овча купел и др.), Сливенската котловина (Сливенските бани), Казанлъшката
котловина (Павел баня), Карловската котловина и др.
За регулиране на речните води са изградени язовири на
р. Тунджа (яз. „Копринка“, яз. „Жребчево“).
Най-широко разпространение имат алувиално-ливадните почви, които заемат речните тераси и ниските
части на котловините. В Софийската и Карнобатската
котловина са разпространени смолниците. В някои части на планините се срещат и канелените горски почви.

Поради стопанската дейност в района естествената растителност е почти унищожена, запазени са само
малки по площ дъбови, брястови и орехови гори. Подобре съхранена е по долините на реките – гори от влаголюбиви видове върби, тополи и елша. Естествената
тревна растителност е представена от власатка, ливадина, садина и др. Върху по-сухите места вирее дъб и
полски бряст.
От бозайниците широко разпространение имат гризачите, също и влечугите, и земноводните. Сравнително разнообразен е и птичият свят, значително е разнообразието на насекомите, а рибната фауна е представена от характерните за страната видове.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Задбалканските котловини по
правило.
–– Оценява значението на природните ресурси за
живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултата на стопанското усвояване на територията.
–– Работи с извънтекстовите компоненти на учебника като равностойни носители на географска
информация (чете картосхема и климатограма)
Средногорие – 2 ч.
Средногорието включва различни по височина и
дължина планини. Най-висока сред тях е Витоша (Черни връх – 2290 m), а най-дълга – Средна гора, която се
простира от долината на река Искър до големия завой
на река Тунджа. Средна гора се състои от три части
– Ихтиманска Средна гора, Същинска Средна гора и
Сърнена гора. В Същинска Средна гора е най-високият
връх на планината – Богдан (1604 m).
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Средногорието по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси за
живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
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–– Разбира същността и дефинира понятието
„природен парк“.
–– Работи с терминологичния речник и текста в
учебника.
–– Описва ПП „Витоша“ като пример за защитена територия в областта.
Краище – 2 ч.
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Краището представлява мозайка от средно високи
и ниски планини (Верила, Земенска и др.) и котловини (Пернишка, Кюстендилска и др.). Реките Струма и
Ерма са образували живописни проломи.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Краището по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси за
живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 41. Подредете котловините според местоположението им от запад на изток. Обозначете ги с
цифрата им. 1 – Сливенска; 2 – Казанлъшка; 3 – Златишко-Пирдопска; 4 – Айтоска; 5 – Карнобатска; 6 –
Карловска; 7 – Софийска
7–3–6–2–1–5–4
Задача 1, с. 43. Разместете буквите, за да получите
правилните думи. Запишете ги на обозначените места.
1. и с о в т а к а – високата; 2. у д а т н ж – Тунджа;
3. р о п е н л т о – пролетно; 4. ъ о в т д б и е – дъбовите; 5. е а р з я а м в о ъ с н т – замърсяването
Задача 3, с. 43. Подредете растителните видове във
възходящ ред в зависимост от височината, на която виреят в Природен парк „Витоша“
7 – 9 – 3 – 2 – 5 – 6 – 8 – 10 – 1 – 4
Задача 1, с. 45. Свържете със стрелки понятията
така, че да получите двойки „наименование – форма на
релефа“.
Планини – Земенска, Конявска, Руй, Милевска,
Голо бърдо, Верила
Котловини – Пернишка, Кюстендилска, Самоковска, Дупнишка, Трънска, Долнобанска
Задача 2, с. 45. В буквословицата са „скрити“ седем
понятия. Оградете ги. Определете с кои от елементите
за характеристика на природна област са свързани. Напишете с тях твърдение за Краището.
Водоравно: лисица, перуника, дъб, урумово лале,
сърна, бук.
Отвесно: вълк.
Седемте понятия са свързани с растителността и
животинския свят на Краището.
Креативни дидактически решения
■ Изберете селище, разположено в една от Задбалканските котловини (например София, Сливен,
Карнобат). Посетете сайта на НИМХ (Национа-

лен институт по метеорология и хидрология) на
адрес http://www.weather.bg/, за да видите прогнозата за времето за следващия ден. Сравнете я с
тази на населеното място, в което живеете. Обяснете причините за различията в показателите на
основните климатични елементи.
■ Разделени в екипи опишете и оценете екологичното състояние на една от Задбалканските
котловини в следната примерна последователност:
""Обща характеристика на природните условия.
""Влияние на природните условия върху материалната и духовната култура на местните жители.
""Основни стопански дейности, за които има ресурс за развитие, и тяхното въздействие върху
околната среда.
""Прогноза за възможните последици и изводи
за необходимостта от разумно използване на
природните ресурси.
■ Добивът на полезни изкопаеми e дейност, която
носи много рискове за околната среда. Най-видимо е, че при открития (кариерен) добив се засягат два важни ресурса – обработваемата земя и
водите, но има и други отрицателни последици.
Използвайте възможностите на глобалната мрежа и съберете конкретни данни и факти за екологичните последици от добива на медни руди в
Средногорието. Представете визуално (чрез презентация, постер, колаж) резултата от вашето проучване и собствената си позиция относно
последиците от човешката дейност в тази част на
България.
■ Разпознайте за коя от повърхностните форми в
Краището се отнася описанието.
	Хилядолетия водите на река Струма са дълбали
между планинските склонове толкова прецизно,
сякаш не са търсели път, а са го извайвали с тънко длето на изкусен скулптор. По двата бряга се
редуват каменни пирамиди, пещери, скални отвеси, а също и остри като трион ритли, които на
няколко места препречват буйната река и образуват живописни меандри. Красивата гледка към
причудливата игра на водите, които се провират
край скалите и разбити на безброй нежни капчици се връщат при реката, която ги е създала,
заслужава да бъде наблюдавана. Това е една от
причините образуванието на пролома да бъде
определяно като най-атрактивното от 14-те подобни, които реката, известна с древните имена
Стри, Стримон и Струмон, създава по своя път.
Отговор: Земенски пролом
■ Ако имате възможност да създадете виртуален
природен музей с експонати от Краището, как
ще организирате сбирката от електронни снимки,
диаграми, графики и видеоклипове? Дайте пример за подбрани източници на информация (статии, сайтове, блогове, конкретни данни и др.),
към които бихте изградили хипервръзки.

1.8. Тракийско-Странджанска област
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Характеризира Тракийско-Странджанската област по: географско положение и обхват, релеф,
полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Нови понятия
Природен парк
„Странджа“

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми от учебното помагало
38. – 39. Горнотракийска низина,
Среднотунджанско поречие и Бургаска
низина
– Географско положение и обхват
– Природен облик
– Стопанско значение и екологични проблеми
40. – 41. Странджа и Сакар
– Географско положение и обхват
– Природен облик
– Стопанско значение и екологични проблеми

Тематични акценти
1. Обща характеристика на Тракийско-Странджанската област.
2. Г
 орнотракийска низина, Среднотунджанско поречие и
Бургаска низина:
а) географско положение и обхват;
б) релеф и полезни изкопаеми;
в) климат и води;
г) почви, растителност и животински свят;
д) опазване на живата природа и основни екологични проблеми;
е) оценка на значението на природните ресурси.
3. Странджа и Сакар:
а) географско положение и обхват;
б) релеф и полезни изкопаеми;
в) климат и води;
г) почви, растителност и животински свят;
д) опазване на живата природа и основни екологични проблеми –
Природен парк „Странджа“;
е) оценка на значението на природните ресурси.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки
ТРАКИЙСКО-СТРАНДЖАНСКА ОБЛАСТ
Горнотракийска низина, Среднотунджанско
поречие и Бургаска низина – 2 ч.
Горнотракийската низина, Среднотунджанското
поречие и Бургаската низина имат редица общи природогеографски особености, което дава основание да
бъдат обособени в съставна част на Тракийско-Странджанската област.
Горнотракийската низина е наричана още Маричина и Горна Тракия. Тя е низинна територия, която се
простира между южните полегати склонове на Средна гора, северните стръмни склонове на Родопите, а
на изток се огражда от Сакар, Светиилийските и Манастирските възвишения. Има западно-източно простиране със средна ширина от около 40 km и дължина
180 km. Прави впечатление почти напълно равнинният
характер и наклон на юг и изток в посока течението
на р. Марица и нейните леви притоци. Чирпанските
възвишения разделят Пловдивско-Пазарджишкото
(по-обширно и по-еднообразно) от Старозагорското
поле (по-ниско и по-хълмисто). В югоизточната част
на Горнотракийската низина е разположен Източномаришкият лигнитен въглищен басейн. Богата е и на
гипсови залежи и минерални извори.
Климатът в Горнотракийската низина е преходноконтинентален. Тя е най-топлата част на България по
отношение на отчетените абсолютни максимални тем-

ператури. Средногодишните стойности на валежите са
под средните за страната. Отводнява се от р. Марица
(средното течение) и множеството нейни родопски и
средногорски притоци. По-големи сред тях са реките Тополница, Луда Яна, Пясъчник (средногорски);
Чепинска, Стара река, Въча, Чепеларска (родопски).
Почвите са разнообразни, но сред най-разпространените са смолниците, канелените горски почви и алувиално-ливадните почви. При подходяща обработка те
са подходящи за всички отглеждани земеделски култури и дават високи добиви.
Растителната покривка в миналото е включвала гъсти гори, които днес са унищожени заради освобождаването на терени за обработваеми земи. Сред животните преобладават топлолюбивите средиземноморски
видове: оризищна мишка, мишевиден сънливец, сив
хомяк, фазан и др.
Среднотунджанското поречие се очертава от южните склонове на Средна гора до Бургаската низина.
Включва разнообразни форми на релефа: Светиилийските и Манастирските възвишения, Хисар и Бакаджиците, Ямболското и Елховското поле. Протичайки през
Ямболското поле, река Марица приема най-дългия си
приток – река Мочурица. Долината е широка, а реката образува красиви меандри, разделя се на ръкави и
образува острови. Южно разположено е Елховското
поле. Разкрити са находища на лигнитни въглища (Ел-
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Странджа и Сакар – 2 ч.
Странджа се състои от три сравнително ясно очертани била: Южно, Гранично и Босна. Южното било е
най-високо, но е разположено изцяло на турска територия. Граничното било е отделено от реките Резовска и
Велека, а в по-голямата си част служи за граница между България и Турция. Босна е северния най-нисък дял
на Странджа. Негови крайни северни разклонения са
ридовете Медни рид и Росен баир, които са известни
със залежите на медни руди. От северните склонове на
планината събират водите си реките Резовска, Велека
и Факийска. Значително е разнообразието сред растителността и животинския свят. Над 1700 са растителните видове, от които 120 са вписани като застрашени
в Червената книга на България (http://e-ecodb.bas.bg/
rdb/bg/). Установени са 4 локални, 6 български и над
40 балкански ендемита, 64 реликта и около 500 вида
лечебни растения. Основни растителни представители
са тис, пирен, лавровишня, странджанска боровинка,

колхидски джел, кримски чай, пясъчна лилия, водна
роза, блатно кокиче, странджанска зеленика. Животинският свят включва 54 вида бозайници, 261 вида птици,
30 вида земноводни и влечуги, 97 вида безгръбначни
и 40 вида риби, значителна част от които също са под
закрила, тъй като са застрашени или изчезващи.
Сакар е ниска планина, заемаща територията между
долините на реките Тунджа и Марица, южно от Тополовград. Старото име на планината е Майстера (свещена), като с него се свързва селище, споменато от Демостен, което е било по южните склонове и е завладяно
от Филип ІІ. На турски език „сакар“ означава „тромав,
трудноподвижен“. Това е и едно от наименованията на
ада в Корана. Не е ясна причината планината да носи
това име, но се налага хипотезата, че е възможно „сакар“ да е с по-стар корен, който е напълно видоизменен впоследствие.
Сакар заема една от най-старите сушеви части на
България. Склоновете са полегати, обезлесени и силно
нарязани. Билото е очертано от плоски ридове, най-висок от които е Вишеград. Климатът е континентално-средиземноморски. Реките са къси – най-дълга е р.
Соколица (60 km). Най-разпространени са канелените
горски почви. В планината виреят около 500 вида растения, от които 2 локални и 7 балкански ендемита и 17
реликта. В миналото е била покрита от дъбови гори, но
днес е силно обезлесена. Има ограничени формации от
благун, цер, космат и вергилиев дъб, келяв габър, върби
и тополи. Обитавана е от 220 вида птици, от които 59
вида са включени в Червената книга на България – царски орел, малък креслив орел, безопашат мишелов и др.
Влечугите са представени от турска боа, медянка, скален гущер, балкански гекон, каспийска костенурка и др.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Странджа и Сакар по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси за
живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
–– Прилага знанията си за същността на понятието „природен парк“.
–– Работи с текста в учебника.
–– Описва ПП „Странджа“ като пример за защитена територия в областта.
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 47.

Среднотунджанско
поречие
Ямболско поле

Елховско поле

Бургаска низина

Старозагорско поле

Горнотракийска низина
Пловдивско-Пазаржишко
поле
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ховски басейн), железни руди (Крумово, Ямболско),
медни руди и редки метали (Бакаджиците). Характерните особености на почвите, растителността и животинския свят на Среднотунджанското поречие са сходни с тези в Горнотракийската низина.
Бургаската низина е ниска, твърде разчленена и
подложена на бавно, но продължително потъване. По
крайбрежието ѝ са разположени езерата Поморийско,
Атанасовско, Бургаско и Мандренско. Климатът е с
подчертано черноморско влияние, което се отразява и
на почвите, растителността и животинския свят.
Интензивното обработване на земите, корекцията
на речните легла за построяването на язовири, откритият добив на полезни изкопаеми, обезлесяването са
сред най-агресивните стопански дейности, които променят естествения природен облик на територията.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Горнотракийската низина, Сред
нотунджанското поречие и Бургаската низина
по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси на
трите територии за живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
–– Работи с извънтекстовите компоненти на
учебника като равностойни носители на географска информация (чете картосхема и климатограма).

Задача 3, с. 47. Подчертайте понятието, което е излишно във всяка група, и обяснете защо.
Сиви горски почви, бяла мура, горски сънливец,
Арда, умереноконтинентална област.
Задача 2, с. 49. Попълнете кръстословицата.
А) горски пожари; Б) мрамори; В) нестинарство.
Реката е Ропотамо.
Креативни дидактически решения
■ Всяка легенда съчетава реалното и фантастичното, а действителността е премислена и украсена
с чудновати измислици. Открийте географските
основания за създаването на предаваната от поколение на поколение легенда за трите най-пълноводни реки в Южна България.
Преди много, много години Марица, Арда и Тунджа били три сестри – една доведена, една заварена и третата природена. Много се карали сестрите, защото всяка се имала за по-хубава, по-работна
и по-добра от другите. Нямало мира в техния дом.
Майка им и баща им така се ядосали, че ги прокълнали и от тази клетва те се претворили на реки. Но
и тогава не мирясали – започнали да спорят коя от
тях е най-бърза. Веднъж, както се карали, решили да
преспят в Одрин и на заранта, която първа се събуди,
да повика и другите, та да се надпреварват и която
първа достигне морето, другите две да я признаят
за най-бърза. Наговорили се и легнали да спят. Но дяволитата най-малка сестра Тунджа не устояла на
думата си и цяла нощ не мигнала. Още не били зазорили белите зори, когато тя тихо скокнала и без
да се обади на двете по-големи сестри, бързо поела
по пътя си. След доста време петлите закукуригали,
зазорило се небето и Арда се събудила, разтрила сънливите си очи и като видяла, че Тунджа я няма, че е
престъпила уговорката и ги е излъгала, ядно извикала
на спящата Марица:
– Марице, сестро най-стара, стани да видиш какво се е случило!
Събудила се Марица, озърнала се, разтревожила
се. Двете с Арда започнали да проклинат най-малката си сестра:
– Да даде господ, Тунджо, да течеш и да лъкатушиш, да пробиваш горите и планините и на нас път
да отваряш!

После скочили и хукнали по дирята на бегълката
и по проправения от нея път, лесно я стигнали и задминали. Накрая се събрали и трите на едно място и
потекли като една река чак до морето. Трите реки
след Одрин взели името на най-сънливата сестра, на
Марица.
■ Използвайте текста, знанията си от изучаваното по география и оценете как историческото
наследство влияе върху съвременния облик на
Странджанския край. Изберете вариант за представяне на отговора си (текст, серия от опорни изображения, презентация).
Гледката към Странджа е запленяваща. Вълнистите била, покрити от гъсти зелени гори, формират пейзаж, в който няма нито изпъкващи стръмни
върхове, нито сурови скалисти зъбери. Заедно с богатството от около 1700 растителни вида, от които над 120 са включени в Червената книга на България, и разнообразния животински свят Странджа
е съхранила и уникална история. В планината има
множество надгробни могили, тракийски и скални
светилища, средновековни крепости, села с интересни къщи със специфична архитектура.
■ Потърсете допълнителна информация и определете какво означават и кое е общото между
странджански лангиди, зелник, трахана (трахули), търъпъ, стърник и ишмер.
Отговор: ястия от традиционната странджанска кухня
Източник на допълнителна информация: https://
www.tsarevo.info/kultura/10-yastiya-ot-traditsionnatastrandzhanska-kuhnya/
■ Дейността на човека е в основата на екологичните проблеми в планините Странджа и Сакар.
Сравнете ги и определете какви са последиците
от човешката намеса. Кои според вас са разумните и възможни решения за тяхното преодоляване?
■ Посетете сайта на природен парк „Странджа“
(http://www.strandja.bg/). Разгледайте обектите,
представени в рубриката „360° Виртуално пътуване в пределите на парка“. Открийте и опишете:
резерват „Витаново“, село Бръшлян, Докузак,
Силистар, нестинарско село. Кой/кои от тях
не бихте пропуснали при туристическо посещение на природния парк и защо?

1.9. Рило-Родопска област
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Характеризира Рило-Родопската област по: географско положение и обхват,
релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Нови понятия
Национален парк „Рила“
Национален парк „Пирин“
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Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното помагало
42. – 43. Осоговско-Беласишка планинска
група и средната част от поречието на Струма
– Географско положение и обхват
– Природен облик
– Стопанско значение и екологични проблеми
44. – 45. Рила
– Географско положение и обхват
– Природен облик
– Стопанско значение и екологични проблеми
46. – 47. Пирин и долината на река Места
– Географско положение и обхват
– Природен облик
– Стопанско значение и екологични проблеми
48. – 49. Родопи
– Географско положение и обхват
– Природен облик
– Стопанско значение и екологични проблеми
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Тематични акценти
1. Обща характеристика на Рило-Родопската област.
2.	Осоговско-Беласишка планинска група и средната
част от поречието на Струма:
а) географско положение и обхват;
б) релеф и полезни изкопаеми;
в) климат и води;
г) почви, растителност и животински свят;
д) опазване на живата природа и основни екологични
проблеми;
е) оценка на значението на природните ресурси.
3. Рила:
а) географско положение и обхват;
б) релеф и полезни изкопаеми;
в) климат и води;
г) почви, растителност и животински свят;
д) опазване на живата природа и основни екологични
проблеми – Национален парк „Рила“;
е) оценка на значението на природните ресурси.
4. Пирин и долината на река Места:
а) географско положение и обхват;
б) релеф и полезни изкопаеми;
в) климат и води;
г) почви, растителност и животински свят;
д) опазване на живата природа и основни екологични
проблеми – Национален парк „Пирин“;
е) оценка на значението на природните ресурси.
5. Родопи:
а) географско положение и обхват;
б) релеф и полезни изкопаеми;
в) климат и води;
г) почви, растителност и животински свят;
д) опазване на живата природа и основни екологични
проблеми;
е) оценка на значението на природните ресурси.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки
РИЛО-РОДОПСКА ОБЛАСТ
Осоговско-Беласишка планинска група и средната част от поречието на Струма – 2 ч.
В пограничните райони на България на запад от поречието на река Струма в посока север – юг се простират планините Осогово, Влахина, Малешевска, Огражден и Беласица. Те не са еднородни, но отделните части
имат много общи белези. Планинската група, която те
оформят, продължава в съседните балкански страни.
Българският дял на Осогово е дълъг около 100 km и
широк 30 km. Включва две главни била с множество
разклонения. Най-висок е връх Руен (2251 m). На българска територия са само източните полегати склонове на Влахина, които са прорязани от развитата речна
мрежа на струмските притоци. Най-високата точка е
връх Кадиица (1924 m). Още по-ниска е Малешевска
планина, чийто най-висок връх е Ильов (1803 m). На
изток от нейното било е всечен Кресненският пролом
на река Струма. Главното било на Огражден има западно-източна посока. Само източният дял се простира на

територията на България. В него са врязани долините
на множество реки. Ерозията е силно проявена. Беласица се издига южно от долината на река Струмешница. Съседните полета са хлътнали, което още по-ясно
я очертава.
Районът е богат на разнообразни полезни изкопаеми: полиметални и оловно-цинкови руди, както и въглища. Има и много топли минерални извори.
При разкъсването на Рило-Родопския масив в далечното минало е образувано голямо хлътване, по
което протича река Струма. Полетата, подредени като
броеница по долината на Средна Струма са разделени
едно от друга от живописни проломи. Сред най-впечатляващите е Кресненският пролом, който е и сред
най-сеизмичните райони в страната. Реката пресича
кратера на изгасналия вулкан Кожух.
В северната част на областта климатът е преходноконтинентален, а в останалите части средиземноморското климатично влияние е значително.

Основна водна артерия е река Струма, чието водно
количество се формира основно от притоците от Рила
и Пирин. По долината ѝ, както и по тази на река Струмешница, са образувани алувиално-ливадни почви.
Широко разпространени са канелените горски почви, а
в по-високите планински части – кафявите горски почви. Сериозен проблем е почвената ерозия, в борбата с
която се реализират залесителни дейности.
По долината на река Струма растителността е предимно от вечнозелени храсти от зеленика, дървовидна
хвойна, вечнозелен дъб пърнар и чинар. В подножието на Беласица има кестени, а в по-високите части на
планините – букови гори. Животинският свят включва
топлолюбиви видове, характерни за най-южните части на Европа. За опазването на естествените видове в
Осогово и Беласица се поддържат няколко резервата.
В резултат на съчетанието на благоприятни природогеографски условия в цялата област и особено по поречието на река Струма има възможност за отглеждане
на топлолюбиви култури – тютюн, ягоди, праскови,
фъстъци, ранни зеленчуци.
 Насочващи дейности:
–– Прилага правилото за характеристика на природогеографска област.
–– Характеризира Рило-Родопската област по
правило.
–– Характеризира Осогово-Беласишката планинска група и средната част от поречието на
Струма по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси на
двете територии за живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
–– Работи с извънтекстовите компоненти на
учебника като равностойни носители на географска информация (чете картосхема и климатограма, групира единични и общи понятия в
таблица).
Рила – 2 ч.
Националният парк „Рила“ е обявен за защитена територия с национално значение от 24.02.1992 г. Целта
е да съхрани природата на планината и свързаните с
нея традиции и поминък на местното население. Разнообразието на растителните и животинските видове в
парка определя важното му място в европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Растителността е представена от 1400 вида висши растения; 282 вида мъхове
и 130 вида сладководни водорасли, разпределени в четири растителни пояса: буков, иглолистен, субалпийски и алпийски. Животинският свят включва 172 вида
гръбначни животни, от които 121 вида са вписани в
Червената книга на България.
НП „Рила“ предоставя много добри възможности за
туризъм. Хижите и мрежата от поддържани туристически пътеки са основа за осъществяване на пешеходен
туризъм. Изградени са места за краткотраен отдих – за
пренощуване в палатки, за палене на огън, обособени

са кътове за почивка. Поддържат се и специализирани
маршрути за любителите на дивата природа, екстремните спортове, ездата и планинското колоездене.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Рила по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси за
живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
–– Прилага знанията си за същността на понятието „национален парк“.
–– Работи с текста и извънтекстовите компоненти в учебника.
–– Описва НП „Рила“ като пример за защитена
територия в областта.
Пирин и долината на река Места – 2 ч.
Пирин заема 2585 km2 от територията на България.
Въпреки относително малките си размери тя се отличава с многобройни стръмни върхове, отвесни пропасти,
дълбоки долини. В планината има 96 върха, чиято надморска височина е между 2500 и над 2900 m, най-висок
от които е Вихрен (2914 m). Различията по отношение
на формите на релефа дават основание планината да
бъде разделена на три дяла: Северен, Среден и Южен.
За Северен Пирин са характерни ледниковите форми,
които му придават алпийски характер. Той е най-посещаваната част на планината – 11 от 13-те действащи
хижи са в тази част. Среден Пирин заема едва 7% от
територията на планината. Отличава се с характерни
карстови форми и с широколистните гори. Южната
част на Пирин е най-ниският дял, с преобладаващи заоблени форми и смесени широколистни и иглолистни
гори.
Висшите растения са около 1300 вида – от папрати
и храсти до вековни дървета, мъховете са 320 вида, а
водораслите в многото реки и водоеми са стотици видове. 18 са растенията ендемити, сред които давидов
лопен, пиринска ливадина, пирински мак. Край връх
Вихрен е разпространен еделвайсът – рядко срещан и
защитен вид.
Не по-малко разнообразен е и животинският свят.
Редица животни са вписани в Червената книга на България като застрашени от изчезване, сред които се отличават трипръстият кълвач, скалният орел, шипоопашатата костенурка.
За закрила на природното богатство в Пирин през
1934 г. е създаден резерватът „Баюви дупки – Джинджирица“. През 1962 г. се обособява природен парк на
площ 40 332 ha, определен като територия с национално значение. Първоначално се нарича „Вихрен“, през
1975 г. е преименуван на Национален парк „Пирин“.
През 1983 г. паркът е включен в списъка на ЮНЕСКО
като обект със значимо природна наследство.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Пирин и долината на река Места по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси за
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––
––
––
––

живота на хората и тяхната стопанска дейност.
Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
Прилага знанията си за същността на понятието „национален парк“ и сравнява НП „Рила“
и НП „Пирин“.
Работи с текста и извънтекстовите компоненти в учебника.
Описва НП „Пирин“ като пример за защитена
територия в областта.

Родопи – 2 ч.
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Родопите имат овални очертания с посока на простиране от запад на изток (дължина 240 km). Масивният
им характер се подчертава от сложния релеф, нарязан
от долинната система на реките. В по-голямата си част
Родопският масив се простира в пределите на България, а малка част от стръмните къси южни склонове
и най-източните хълмисти части са на територията на
Гърция.
Западните Родопи се отличават със значителната

си надморска височина, високите билни заравнености,
дълбоко всечените речни долини и множеството котловини. Силно проломени са от долината на река Въча.
Източните Родопи са характерни със среднопланинския си и хълмист релеф и широки долини. Най-отличителната черта на тази част на планината е асиметричната речна долина на река Арда.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Родопите по правило.
–– Различава и обяснява различията между Западните и Източните Родопи.
–– Оценява значението на природните ресурси за
живота на хората и тяхната стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 51. Разпределете понятията и изразите
в групи в зависимост от последователността в правилото за характеристика на природна област.

Елементи от правилото
за характеристика

Понятия

Географско положение
и обхват

погранични планини

Релеф и полезни
изкопаеми

оловно-цинкови руди, кафяви въглища, дълбоки проломи, Благоевградска
котловина, връх Руен

Климат и води

най-топлото място в България, река Струма, минерални извори,
преходноконтинентален

Почви

алувиално-ливадни, планинско-ливадни

Растителност и
животински свят

отровен паяк, пепелянка, дъб пърнар, чинар

Екологични проблеми

обезлесяване, замърсяване на реките

Задача 2, с. 51. Напишете имената на планините от
Осоговско-Беласишката група според разположението
им от север на юг.
Север – Осоговска планина; Влахина; Малешевска;
Огражден; Беласица – Юг
Задача 1, с. 53. Открийте четиринайсетте наименования на географски обекти в буквословицата. Оградете тези, които се отнасят за Рила. Запишете ги на бъл-

гарски език и на езика на държавата, в която живеете.
Представете ги чрез текст или изображение.
Водоравно – Осъм, Ком, Тумба, Кожух, Балкан, Близнака, Мусала, Руен, Места, Парангалица, лавровишня.
Отвесно – Окото, Сребърна, Попово.
Задача 1, с. 55. Отбележете със знак „V“ общото
в географското положение, природата и стопанското
значение на Пирин и Рила.

Част от Рило-Родопската област
Граничи с Краището.
Височина над 2900 m
Остри върхове
Планински климат
Ледникови езера
Извират големи и дълги реки.
Има национален парк.
Расте еделвайсът.
Развити са дърводобивът, туризмът и животновъдството.

V
V
V
V
V
V
V

Задача 1, с. 57. Отговорете на въпросите с една
дума, словосъчетание или числена стойност.
С кой природен обект граничат Родопите на север?
(Горнотракийската низина)
С колко метра надморската височина на Западните
Родопи надхвърля тази на Източните Родопи? (830 m)
Кой е върхът с надморска височина 2191 m? (Голям
Перелик)
Кой почвен тип е характерен за Източните Родопи
и ниския пояс на Западните Родопи? (канелени горски)
На коя река са изградени язовирите „Студен кладенец“, „Кърджали“ и „Ивайловград“? (Арда)
Креативни дидактически решения – игри,
кръстословици, задачи
■ Вярно ли е, че …?
1. Беласица е разположена на територията на
три балкански държави. (ДА)
2. На запад от Осоговско-Беласишката планинска група е разположена средната част от поречието на река Струма. (НЕ)
3. На юг от Влахина е Осоговска планина с най-висока точка Ильов връх (1924 m). (НЕ)
4. В близост до местността Рупите се намира
изгасналият вулкан Кожух. (ДА)
5. Десните притоци на река Струма са дълги и
пълноводни, тъй като водят началото си от Рила и
Пирин. (НЕ)
■ Попълнете липсващото в текста.
Пирин
заема
югозападната
част
на
_______________ . През вековете носи тракийското име ________________ и славянското
_______________. Билото преминава по цялата
дължина на планината, оформяйки трите ѝ дяла
– __________ , __________ и _________. В северния дял се намират най-високите върхове и всичките планински езера – около ________ на брой.
Срещуположният южен дял е _______________
и обезлесен. Граничната за Пирин долина на река
Места обхваща две котловини: _______________ на
север и ______________________ на юг. Разделя ги
________________ Момина клисура.
(Отговори: Рило-Родопският масив; Орбелос; Перин; Северен; Среден; Южен; 120; най-нисък; Разложка; Гоцеделчевска; проломът)
■ Проследете по карта и отговорете кои дялове на
Пирин сте посетили, ако сте преминали следния
маршрут: Кресна – връх Вихрен (2914 m) – хижа
„Бъндерица“ – Попово езеро – хижа Безбог –
връх Орелек (2099 m) – Роженски манастир –
Мелник – Сандански?
(Отговор: Северен и Среден)

■ Пирин е планина, която е богата на дървен материал, бял и цветен мрамор, пасища и ливади, буйни планински реки, изобилие от сняг и склонове
със значителен наклон. В подножието ѝ има множество минерални извори, а южно разположените долини и котловинни понижения са под ясно
изразеното климатично влияние на Средиземно
море. Развитието на кои стопански дейности е
благоприятствано от съчетанието на природни
ресурси?
(Отговор: дърводобив; добив на полезни изкопаеми; пасищно животновъдство; ски туризъм и балнеоложки туризъм; енергетика)
■ Използвайте знанията си и информацията от
уебсайта на Министерството на околната среда
и водите (www.moew.government.bg) – Дирекции
„Национални паркове“, за да сравните НП „Пирин“ и НП „Рила“. Използвайте като белези за
сравнение данни и факти за: година на създаване,
обхват, защитени местности и територии с различен статут, уникални растителни и животински
видове, инициативи за опазване и съхраняване на
природното богатство.
■ Посетете уебсайта на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ към Министерството
на околната среда и водите, под чието управление се намират водните ресурси в Родопите.
Разгледайте обзорната карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Арда (http://earbd.org/ indexdetails.
php?menu_id=401) и обяснете как съчетанието
на релефа, климата, почвите, растителните видове и човешката намеса са причина за оформянето
на осемте рискови района.
■ Изберете Западните или Източните Родопи и
съставете индивидуален фотоалбум (в класически или електронен вариант) с изображения, които са ви впечатлили. Представете ги на вашите
съученици. Обяснете каква логика сте следвали в
поредността на изображенията.
■ Споделете мнението си за изучаваната тема,
като предложите отговори на следните въпроси:
1. Кое от изучаваното за планината Родопи определяте като най-интересно?
2. Кое за вас е неочаквано?
3. Кое ви затрудни?
4. Кои ваши предварителни очаквания за природата на Родопите се потвърдиха?
5. Над кои от поставените въпроси си заслужава
да се замислите по-сериозно в бъдеще?
6. Как се промени вашата представа за Родопите
в сравнение с началото на часа, в който я изучавахте?
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1.10. Българско черноморско крайбрежие. Черно море
Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Характеризира Българското черноморско крайбрежие по: географско положение и обхват,
релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

Резерват „Камчия“
лонгозни гори

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното помагало
50. – 51. Българско черноморско крайбрежие
– Географско положение и обхват
– Природен облик
– Черно море
– Стопанско значение и екологични проблеми
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Тематични акценти
1. Българско черноморско крайбрежие:
а) географско положение и обхват;
б) релеф и полезни изкопаеми;
в) климат и води;
г) почви, растителност и животински свят – лонгозни гори;
д) опазване на живата природа и основни екологични
проблеми – резерват „Камчия“;
е) оценка на значението на природните ресурси.
2. Черно море:
а) географско положение и обхват;
б) брегова линия;
в) характеристика на природната среда;
г) опазване на живата природа и основни екологични
проблеми в Черно море;
д) оценка на значението на природните ресурси.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки
БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ. ЧЕРНО МОРЕ
Българско черноморско крайбрежие – 1 ч.
Взаимодействието между сушата и морската вода,
проявено във времето и пространството, е създало
сравнително добре обособена природна териториална
единица, известна под името Българско черноморско
крайбрежие. Разположено е в меридионална посока,
успоредно на черноморския бряг, затова не би могло
да се характеризира без тясна връзка с географията на
Черно море.
Бреговата линия не е много нарязана. Навътре в сушата се вдават само два по-големи залива. По права
линия разстоянието между най-северната и най-южната точка на крайбрежието е 199 кm, а действителната
дължина на бреговата линия е 378 кm.
Преобладават низинният и хълмистият релеф. Северното крайбрежие включва части от Добруджанското плато. Брегът там е със стръмни склонове, но в
района на Варненския залив постепенно се понижава.
В морето се вдават нос Шабла и нос Калиакра. Интересни форми на релефа са Побитите камъни.
Средното крайбрежие включва най-източните разклонения на Стара планина. Представлява удивителна
панорама от необятна морска шир, плажни ивици и гористи планински била, увенчани от величествения нос
Емине.
Южното крайбрежие обхваща части от Бургаската
низина и планината Странджа.
Черно море оказва смекчаващо влияние върху кли-

мата на крайбрежието. Характеризира се със сравнително топло лято и мека зима. Годишните температурни
амплитуди са сравнително малки, 20 – 22°С. Типични
за топлото полугодие са проявяващите се местни периодични ветрове бризи. През деня те духат от морето,
а през нощта – обратно. В северната част са измерени
най-малките в България количества валежи (около 450
mm). Максимумът им е в края на пролетта, а на юг валежите са главно от дъжд и са със зимен максимум.
От реките, които се вливат в Черно море, най-пълноводна е Камчия. Други по-големи реки са Провадийска, Ропотамо, Велека, Резовска. Минерални извори
има край Бургас и във Варненско.
От север на юг в областта се редуват черноземни,
сиви горски, канелени горски почви и смолници. По
долините на реките има алувиално-ливадни почви. Горите са запазени само по крайбрежията, до които стигат Стара планина и Странджа. В тях растат източен
бук, странджански дъб, странджанска зеленика и др. В
долното течение на река Камчия се намира най-голямата крайречна гора в България, наречена лонгоз. Тя е
обявена за Природен резерват „Камчия“, за да се запази естествената растителност в нея. Тази гора прилича
на джунгла – влажна, гъста, етажирана, преплетена с
увивни растения. Гората е убежище за сърни, елени,
диви свине, диви котки, лисици и др.
Българското черноморско крайбрежие е заселено
и стопански усвоено още от древността поради благоприятните природни условия. Днес съчетанието на

топъл климат с плажни ивици, морска вода и горска
растителност е предпоставка за развитието на туризма.
Почвено-климатичните условия са благоприятни за
развитието на лозарството, зеленчукопроизводството,
овощарството и др. Интензивната стопанска дейност
се отразява неблагоприятно върху природната среда,
поради което в последните години се инвестира много
в дейности, свързани с устойчивото развитие.
 Насочващи дейности:
–– Прилага правилото за характеристика на природогеографска област.
–– Характеризира Българското черноморско
крайбрежие по правило.
–– Оценява значението на природните ресурси на
територията за живота на хората и тяхната
стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на територията.
–– Прилага знанията си за същността на понятието „резерват“ и описва резерват „Камчия“
като пример за защитена територия в областта.
–– Усвоява знания за същността на понятието
„лонгоз“.
–– Работи с текста и извънтекстовите компоненти на учебника като равностойни носители
на географска информация (чете картосхема и
климатограма).
Черно море – 1 ч.
Черно море представлява затворен воден басейн
с формата на бъбрек. Максималната дълбочина на
Черно море е 2245 m. Има слабо разчленена брегова
линия. Дълбоко вдаден в морето е Кримският полуостров. Най-големите заливи на българска територия са
Варненският и Бургаският. Много красиви са Дяволският залив, Болата и др.
Между Приморско и Китен се намира обширният
Дяволски залив, в който още по-навътре в сушата се
вдава малкият и тих залив Атлиман. Някога красивата мома Стана Урдовизка се съгласила да стане жена
на султана, ако той освободи земята, която тя успее
да обиколи с кон от изгрев до залез слънце. Конят, с
който Стана обиколила областта, вечерта издъхнал от
преумора сред малко заливче. Оттогава местните хора
наричат близката странджанска област Хасекия (т.е.
земя, освободена от всякакви данъци), заливчето – Атлиман (залива на коня), а стръмния скалист нос, южно
от него – Урдовиза.
Един от най-красивите заливи по Българското Черноморие, Силистар притежава обширна плажна ивица
с фин златист пясък, тихо и прозрачно море. Това е
последният плаж у нас преди границата с Турция.
Черно море има три части: шеф, континентален
склон и котловинно дъно. Шелфът е плитката крайбрежна част с дълбочина до 200 m. Тя е по-обширна
по българското крайбрежие и незначителна по азиатското крайбрежие. Континенталният склон е стръмен

и силно разчленен. Континенталното дъно се простира
на над 2000 m дълбочина. То е равно, със слаб наклон
на юг. В шелфа са открити находища на нефт и природен газ.
В Черно море се вливат големи реки: Дунав, Днепър, Днестър и др. Около 70% от притока от речна
вода е от река Дунав. Поради това солеността е много
по-малка от тази на Световния океан.
Черно море има двуслойна структура. Кислород се
съдържа само в горния повърхностен слой, на дълбочина до 200 m. Под тази дълбочина е разпространен
сероводородът, който е отровен за организмите.
Черно море се отнася към топлите морета. Средната температура на водата е 13,5°С По българското крайбрежие в посока север – юг преминава т.нар.
Дяволско течение, което се формира край Кримския
полуостров.
Животът в Черно море е ограничен в горния воден слой – до 200 m дълбочина. Типични черноморски
риби са скумрия, паламуд, калкан и др. Рибното богатство намалява. Фауната е представена от различни
видове раци, миди, медузи. В Черно море има рапани,
пренесени от южните морета. От червените водорасли
се получава йод.
Водите на Черно море се използват най-интензивно
за риболов, корабоплаване, туризъм и отдих, военни
учения и значително по-ограничено – за добив на подземни богатства.
Риболовът в Черно море датира от хиляди години. С
напредъка на технологиите започнали да се използват
сонари за откриване на рибата, а дървените корпуси на
корабите били заменени със стоманени. Друг проблем,
свързан с риболова, е неволното оплитане на делфини
в риболовни мрежи.
През последните десетилетия се наблюдава тревожно покачване на нивото на сероводорода. Горната
му граница се приближава все по-застрашително към
повърхността поради значителния брой замърсители.
Около 70% от замърсяването се дължат на човешката
дейност в черноморските страни. Останалите 30% се
дължат на отпадни продукти от производствена дейност, вливащи се в Черно море чрез големите реки.
Основните екологични проблеми са предизвикани
от човешката дейност. Днес Черно море е синоним на
проблеми, свързани със замърсяването на морската
среда и със: свръхулов, увреждане на морското дъно и
крайбрежията, загуба на природни ресурси, намаляване на видовото разнообразие и нарушено екологично
равновесие.
 Насочващи дейности:
–– Характеризира Черно море по правило.
–– Оценява значението на Черно море като природен ресурс за живота на хората и тяхната
стопанска дейност.
–– Посочва основни екологични проблеми, които
са резултат на стопанското усвояване на акваторията.
–– Работи с текста и извънтекстовите компоненти в учебника.
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Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 2, с. 59. Подредете географските обекти
според местоположението им от север на юг.
Север – нос Шабла; нос Калиакра; резерват
„Камчия“; нос Емине; Бургаски залив – Юг
Задача 3, с. 59. Климатограмата се отнася за южното черноморско крайбрежие.
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Креативни дидактически решения – игри,
кръстословици, задачи
■ Разпознайте и допълнете липсващите понятия
в двата текста:
За опазването на уникалните природни комплекси
по Българското черноморско крайбрежие е създадена мрежа от територии с различен статут: десетки защитени природни обекти, 12 резервата и 2
природни парка – „Златни пясъци“ и „___________“.
(Отговор: Странджа)

Територията се намира на около 20 км западно от
Варна и е обявена за природна забележителност още
през 1937 г. Най-характерното за нея са многобройните варовикови колони с неправилна, цилиндрична
или конусовидна форма, разположени атрактивно
върху пясъчната повърхност.
(Отговор: Побитите камъни)
■ „Когато за първи път стъпих на горещия пясък на българския плаж и плъзнах очи по Черно
море, си казах: „Това трябва да е океан“. Грешах, разбира се, но не можех да проумея колко огромен беше, простирайки се безкрайно до
хоризонта“. Така започва своята публикация за
американско издание „Ню Йорк Таймс“ журналистът Лукас Питърсън. Докажете, че действително греши.
■ Открийте двете части, които образуват верни
изречения за Черно море, и ги свържете със
стрелки.

Шелфовата ивица е по-обширна по
българското крайбрежие и

стръмен и силно разчленен

Континенталният склон е

равно, със слаб наклон на юг

Континенталното дъно е

незначителна по азиатското

Кислород се съдържа само в горния
повърхностен слой,

който е отровен за живите организми

На по-голяма дълбочина се съдържа
сероводород,

медузи, миди, раци

Типични черноморски риби са

на дълбочина до 200 m

Фауната е представена от

калкан, скумрия, паламуд

■ Прочетете текста и изразете своето мнение по
въпроса: Какво може да се очаква в близко бъдеще, ако хората продължат да използват по същия
начин ресурсите на Черно море и неговото крайбрежие?
Българското крайбрежие не прави изключение
от останалите плътно заселени от древността
европейски крайбрежия. Подложено е на силен натиск от човешко въздействие, включващо бързото
развитие на селищата, химическата и други видове

промишленост и на земеделието. Стопанската дейност е основната заплаха и най-големият екологичен проблем. Следствието от нея е замърсяването
на Черно море с твърди отпадъци, атмосферни замърсители, отпадъчни вещества от плавателните
съдове, сред които основни са суровият нефт и нефтопродуктите.
■ Напишете есе или съставете презентация на
тема: Черно море е мястото, което е най-подходящо за онези, които очакват много.

1.11. Население и селища в България
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Характеризира населението на България по: брой, гъстота, разпределение, етнически и религиозен състав,
градско и селско население.
Характеризира селищата на България – възникване и развитие, видове.
Дава примери за типични проблеми на населението и селищата в България (застаряване,
обезлюдяване,транспортни, екологични).

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното помагало
55. – 56. Население
– Брой и разпределение на населението
– Състав на населението
– Проблеми на населението
57. – 58. Селища в България
– Възникване на селищата
– Видове селища
– Проблеми на селищата в България

Тематични акценти
1. Население:
а) брой на населението – 7 млн. души;
б) разпределение – средна гъстота на населението 63души/ km2;
в) състав на населението
– етнически състав
– религиозен състав
– състав по местоположение – градско и селско население.
г) проблеми на населението.
2. Селища:
а) възникване и развитие на селищата – основни причини
– кръстопътното географско положение
– благоприятните природни условия
– обществено-икономическите фактори.
б) видове селища
– села
– градове.
в) проблеми на селищата в България.
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НАСЕЛЕНИЕ И СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
Население – 2 ч.
Акценти от учебната програма по история и
цивилизация, които може да се ползват като опори
при темата „Население на България“:
– Развива умения за работа с историческа карта
и разпознаване на основни знаци.
– Спомага за осмисляне и съвместно използване
на основни общи понятия.
– Изгражда разбиране за единството на околната
среда и ежедневието на хората.
– Развива умения за пространствено локализиране на древните цивилизации.
 Насочващи дейности:
Характеризиране на населението на България по:
брой, гъстота, разпределение, етнически и религиозен състав, градско и селско население
""Мотивиране на темата – тематично с необходимостта от знания за основните характеристики на населението, които са важен фактор за
развитието на икономиката на страната – с. 62 –
въвеждащият текст в урока (под заглавието) и се
чете и обосновава вторият текст.
Обликът и името на страната ни се дават от българската етническа общност. Тя се формира през периода VІІ – Х век с участието на множество етнически
компоненти, сред които изпъкват траките, славяните и
прабългарите.
Броят и динамиката на населението са обобщаващи
показатели за промените в демографското развитие на
страната. Сегашният брой и динамика на населението
ни са резултат от въздействието на множество фактори
през различни исторически етапи.
Пъстрият народностен и етнически състав на населението е в основата на неговата структура, движение,
културно и образователно многообразие.
За съвременното население на България са харак-

терни много демографски проблеми. Страната ни е
пример за етническа и религиозна толерантност.
""С помощта на таблица 1 на с. 62 характеризирайте промените в броя на населението в България.
Кои са причините за намаляването на броя на населението? Какви са необходимите мерки, които
трябва да вземе българската държава, за да се забави този процес?
""Анализирайте и коментирайте прогнозата: Населението на страната ще намалее до 5,8 млн. д.
през 2050 г. и до 5,1 млн. д. през 2070 г. Изкажете
мнението си за прогнозата за промяна в броя на
населението през 2070 г. Изчислете на колко години ще сте вие тогава.
""Мислене в шест шапки
■ Бели шапки – ще анализират броя на населението на страната от 1887 г. до днес
■ Червени шапки – ще изкажат притесненията си
и причините за все по-бързо намаляващото население на страната.
■ Черни шапки – ще запознаят останалите с песимистичната прогноза на НСИ за българското
население.
■ Жълти шапки – ще запознаят останалите с оптимистичната прогноза на НСИ за българското
население.
■ Зелени шапки – ще направят предложения за справяне с демографската криза в страната.
■ Сини шапки – ще бъдат съдии и ще преценят на
кого да дадат думата.
Селища в България – 2 ч.

 Насочващи дейности:

– Възникване на селищата
– Видове селища
– Проблеми на селищата в България
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Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 63. Отбележете със знак „Х“ причините
за намаляващия брой на населението в България.
„Х“ малкият брой на родените деца
Населението в България е равномерно разпределено.

НЕ

Основна религия в България е източното православие.

ДА

Населението на България застарява.

ДА

Градското население е около 50% от цялото население на България.

НЕ

Задача 3, с. 63. Напишете подходящо заглавие на
диаграмата и попълнете легендата.
Етнически състав – относителен дял
84,8% – българи
8,8% – турци 4,9% – роми
1,5% – други

76

„Х“ миграцията на хора към други страни
„Х“ увеличаващата се смъртност
Задача 2, с. 63. Отбележете с ДА или НЕ твърденията, свързани с населението в България.

Задача 1, с. 65. Напишете по един пример.
– Град, възникнал с основаването на Първата българска държава – Плиска, Велики Преслав, Шумен, Велико Търново
– Търговски и занаятчийски център, възникнал по
време на Възраждането – Копривщица, Карлово,
Калофер, Котел
– Селище, възникнало след Освобождението като
център на железопътния транспорт – Горна Оряховица, Мездра, Червен бряг
– Селище, възникнало след края на Втората световна война като промишлен център – Димитровград
– Град в Дунавската равнина – Плевен, Добрич,
Бяла Слатина, Кнежа
– Град в Родопите – Смолян, Кърджали, Златоград,
Мадан, Рудозем, Джебел
– Град, разположен по течението на река Дунав –
Видин, Лом, Свищов, Русе, Силистра
– Град, разположен при минерален извор – Вършец, Девин, Сапарева баня, Банкя, Велинград
Град
София

Креативни дидактически решения
■ Изработване на общ проект „Селище на бъдещето“. Изгответе план за работа. Дайте идеи
и предложения. Обърнете специално внимание
на финансовото обезпечаване на проекта. Какви
идеи имате за набавяне на необходимите средства? Самоанализирайте се, като отговорите на
въпросите: „Как оценявате участието си в екипа? Кое беше най-изненадващо, интересно и полезно за вас днес?“.
■ Напишете есе на тема „Селището, в което искам
да живея“.
■ Като ползвате шаблон, изчертайте карта на
България и нанесете в нея градовете според техния
произход (време на възникване). Използвайте различни цветове: тракийски селища (зелено), гръцки
колонии (синьо), римски крепости (червено).
■ Направете карта на България и нанесете областните градове. Изгответе легенда, като обозначите
градовете с различен по големина шрифт според
петте категории градове по брой на населението.
Според броя на населението градовете се групират в пет категории: 1) много големи градове (над
200 000 д.); 2) големи градове (100 000 – 200 000
д.); 3) средно големи градове (30 000 – 100 000
д.); 4) малки градове (10 000 – 30 000 д.); 5) много
малки градове (под 10 000 д.).
Брой (д.)
2017 г.
1 266 000

Пловдив

345 000

Варна

336 000

Бургас

203 000

Русе

144 000

Стара Загора

136 000

Плевен

98 000

Сливен

87 000

Добрич

85 000

Шумен

76 000

Перник

74 000

Хасково

71 000

Благоевград

69 000

Ямбол

69 000

Велико Търново

69 000

Пазарджик

69 000

Враца

53 000

Габрово

53 000

Кърджали

43 000

Видин

42 000

Кюстендил

40 000

Монтана

40 000

Търговище

35 000

Ловеч

33 000

Силистра

32 000

Разград

31 000

Смолян

28 000

■ Отговорете на следните въпроси:
Кой е най-южният град в България?
А) Петрич		
Б) Златоград
В) Сандански
Г) Кърджали
Кой е най-малкият град в България?
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А) Мелник		
Б) Китен
В) Земен		
Г) Борово
Кой е най-високо разположеният град в България?
А) Доспат		
Б) Смолян
В) Велико Търново Г) Чепеларе

■ Попълнете таблицата
Селища

Според географското им положение
Придунавски

Причерноморски

Старопланински

Горнотракийски

Села
Градове

■ Запишете селища в България, които са:
– Пристанища –
– Промишлени центрове –
– Планински курорти –
■ Прочетете информацията от 30 април 2019 г.
С решение на Министерския съвет се създава ново
населено място – село, на територията на община Пещера, област Пазарджик. То е в границите на съществуващото селищно образувание с местно значение –
летовище „Свети Константин“.
Областният управител на област Пазарджик е внесъл в Министерския съвет мотивирано предложение за
създаване на новото населено място след разглеждане и преценка на основанията, изложени в искането от
кмета на общината и решението на общинския съвет на
община Пещера. Предложено е новото населено място
да се наименува „Свети Константин“ с указ на президента на Република България. Със създаването му общият брой на селата в страната ще стане 5000.
Административно-териториалната промяна се извършва съгласно условията и реда за създаване на ново

населено място, предвидени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
Установено е трайно заселване на население в съществуващото селищно образувание, чиято територия е определена с устройствен план, наличие на постоянно живеещо население и социална и инженерна инфраструктура.
■ Проект – Изработване на информационна
брошура на избрано селище от България
I. Учениците сформират екипите. Разпределят задачите.
II. Предварителна подготовка.
1. Какво е географското положение на избраното
селище.
2. Какви природни и културни забележителности са
разположени в близост.
3. Проучват в интернет историята на възникване и
развитие на селището.
4. Проследяват промените в броя на населението от
началото на ХХ в. до днес.
5. Проучват дейностите и значението, които е имало и има днес селището.

6. Формулират кои са според тях актуалните проблеми. Възможно е да разработят анкети.
7. Какви са възможностите за развитие на селището
и възможностите за решаване на проблеми.
8. Проучват снимки на ключови обекти от селището, свързани с възникването му, забележителности, съвременно развитие, проблеми.

Цел на проекта: Учениците да съставят информационна брошура за избрано селище – природни и
културни забележителности. Да формират съвременни
проблеми и да предлагат възможности за справяне с
тях.
■ Работа с картосхема
 Надпишете имената на областите в България.
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 Надпишете върху контурната карта най-големите градове в България.

1.12. Държавно устройство и административно-териториално деление на България
Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Познава формата на държавно устройство и видовете власти в България.
Посочва административно-териториалните области в България.

съдебна, законодателна,
изпълнителна
административна област,
община, кметство

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми от учебното помагало
59. – 60. Държавно управление и устройство
на демократична България
– държавно управление и устройство
– административно-териториално деление

Тематични акценти
1. Държавното устройство.
2. Видове власти в България:
а) съдебна;
б) законодателна;
в) изпълнителна.
3. Административно-териториални единици в България:
а) административна област;
б) община;
в) кметство.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО
ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Държавно управление и устройство на демократична България – 2 ч.

 Насочващи дейности:

–– Познаване на формата на държавно устройство и видовете власти в България.
–– Посочване на административно-териториалните области в България.
България е парламентарна република, управлявана
от президент.
Конституцията определя разделението на трите
власти – законодателна, изпълнителна, съдебна.
Законодателната власт се осъществява от парламента (Народно събрание) – 240 народни представители (депутати), избирани чрез парламентарни избори
на всеки четири години; гласуват и приемат закони и се
одобрява държавния бюджет.
Централен орган на изпълнителната власт е Министерският съвет – ръководи държавната администрация,
осигурява обществения ред и националната сигурност.
Изборите за президент се провеждат на всеки пет години.
Съдебната власт защитава правата и интересите на
гражданите на Република България. Основен орган на
съдебната власт е Висшият съдебен съвет – 25 членове.
Държавен глава е президентът на България – олицетворява единството на нацията и представлява страната ни в международните отношения; върховен главнокомандващ на въоръжените сили и председател на
Консултативния съвет за национална сигурност.
Територията на страната е поделена на области, общини и кметства.
Областите (28 на брой) са определени въз основа
на природния потенциал на територията, наличието на
градски център с изградена инфраструктура и транспортна достъпност от центъра до всички населени места и др.
Ръководят се от областен управител и областна администрация, които провеждат регионалната политика
на държавата.
В общините (265 на брой) се осъществява местното самоуправление. Общините се състоят от кметства.
Трите най-големи града в България (София, Пловдив и
Варна) са поделени на райони, управлявани от районни
кметове. Столичният град е съставен от 24 района.
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието). Търси се отговор на въпроса – защо и какъв
е мотивът да се включи текст и снимка за Клеп
туза.
""Ключово понятие на с. 67 в рубриката Речник –
Държавно устройство – съвкупността от принципи и институции, на чиято основа функционира дадена държава.
Акценти от учебната програма по история и
цивилизация, които може да се ползват като опори
при темата „Население на България“:

Спомага за осмисляне и съвместно използване на
основни общи понятия.
Изгражда разбиране за кодексите на поведение,
общоприети в различните общества и среди, както
и за това по какъв начин националната културна
идентичност взаимодейства с европейската идентичност.
Разбира значението на равенството, сигурността и толерантността в обществения живот.
Формира нагласи за съжителство на хора от
различни религиозни и културни общности.
""Формиране на понятията (отбелязани в син цвят)
с помощта на терминологичния речник отзад в
учебното помагало: законодателна власт; изпълнителна власт; съдебнат власт; админис
тративни области; община; кметства.
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 2, с. 67. През кои областни центрове ще минете, ако пътувате по най-прекия път с автобус:
от София до Варна – Велико Търново, Търговище,
Шумен;
от Бургас до София – Ямбол, Стара Загора, Плов
див, Пазарджик
Задача 4, с. 67. Подчертайте излишните думи.
президентска; република; парламентарна; монархия;
съдебна; административна; изпълнителна; законодателна
Креативни дидактически решения
■ Защо София е избрана за столица на България?
Столица на България е София. Градът носи името на древногръцката богиня на мъдростта. Неговият девиз е „Расте, но не старее“. Кога е празникът на София? В миналото София е носила
имената Сердика, Средец и Триадица. Обявена е
за столица през 1879 г. Кои са най-известните
сгради и учреждения в столицата?
■ Разработете проект – Какво бихте направили за
населеното място, където искате да живеете, ако
сте:
1. неправителствена организация;
2. представители на местната власт;
3. представители на областната управа.
Сформирайте екипи и подгответе въпроси към кмета или областния управител. Начертайте картосхема на
избраната административна област. Нанесете общинските центрове. Направете проучване за последните
парламентарни избори в избраната област.
■ Кои сгради са показани на изображенията 1, 2,
3? Напишете под тях пояснителен текст за органите на държавната власт и техните функции.
■ Снимка: сградата на Президентството – Държавният глава е президентът на Република
България. Той олицетворява единството на на-
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цията и представлява страната ни в международните отношения. Президентът е върховен
главнокомандващ на въоръжените сили и председател на Консултативния съвет за национална сигурност. Мандатът му на управление
е петгодишен, като няма право на повече от
два поредни мандата. В своята дейност той е
подпомаган от вицепрезидент. Президентската институция е създадена с демократичните
промени от 1989 г.
■ Снимка: сградата на Народното събрание – Законодателната власт се осъществява от еднокамарен парламент (Народно събрание). Той се
състои от 240 народни представители (депутати), избирани на всеки четири години. За народен представител може да бъде избран всеки
български гражданин, навършил 21 години. В
управлението на страната депутатите защитават интересите не само на своите избиратели, а и на целия български народ. Народното
събрание се ръководи от председател и заместник-председатели. Парламентарно представени са само онези политически сили (партии и
коалиции), които получат над 4% от гласовете
на избирателите. Ако дадена партия реализира 121 мандата (депутатски места), тя има
пълно мнозинство в парламента. Народните
представители гласуват и приемат законите
и одобряват държавния бюджет.
■ Снимка: сградата на Министерския съвет –
Основен орган на изпълнителната власт е Министерският съвет (правителството). Той
включва министър-председател (премиер), заместник министър-председатели и ресорни
министри, които оглавяват отделните министерства – на вътрешните работи, външните
работи, икономиката, финансите, енергети-

ката, образованието и науката, културата,
туризма и т.н. Министерският съвет ръководи държавната администрация, осигурява обществения ред, носи отговорност за социалната и икономическата политика, гарантира
националната сигурност и международния авторитет на България.
■ Проучвателска дейност на тема: ,,Огледалото
на съвременна България“
След населението, държавното устройство и административно-териториалното деление на България учениците ще имат възможност да коментират формата на
държавно устройство, видовете власти в България и
различията между административно-териториалните
области в България.
За определен период от време (например един месец), учениците ще проследяват информацията от медиите за актуални събития, случващи се в България.
Учениците ще бъдат разделени на две групи:
I група ще отговаря на въпроса: Как възприемам аз
и моето семейство случващото се?
Всеки ученик в групата ще има задачата да следи
събитията от медиите за случващото се и ще провежда
интервю с родителите си за мнението им по въпроса.
II група ще отговаря на въпроса: Как отделните
медии коментират събитията?
Задачата на тази група е да проследи как различните
медии отразяват събитията и дали има различия между
дадената информация.
В час се представят резултатите от проучванията на
всяка група. Групите могат да представят своите проучвания чрез текст, постер или презентация.
Общокласно ще се коментира темата чрез беседа
или дискусия.
Ще се оценяват тези, които са се справили найдобре в своята работа.

1.13. Стопанство на България
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Познава основните етапи от развитието на стопанството на България.
Обяснява природни и обществени фактори за развитие на стопанството на България.

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното помагало
61. – 62. Основни етапи в развитието на
стопанството на България
– стопанство – същност
– етапи в развитието на стопанството
63. – 64. Фактори за развитие на стопанството
– природни
– обществени
– екологичен фактор

Тематични акценти
1. Стопанство на България:
а) стопанство – същност;
б) основни етапи в развитието на стопанството на България;
в) фактори за развитие на стопанството:
– природни
– обществени
– екологичен фактор.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки

СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ
Основни етапи в развитието на стопанството на
България – 2 ч.

 Насочващи дейности:

Познаване на основните етапи от развитието на
стопанството на България.
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието).
Ключово понятие на с. 88 в рубриката Речник
– стопанство: съвкупността от всички дейности,
свързани с производството и потреблението на
стоки и услуги.
Анализира се схемата за структурата на националното стопанство.
Развитието на стопанството преминава през различни етапи и зависи от определени фактори.
Развитието на стопанството в България преминава
през четири основни етапа (първи – до Освобождението; втори – от Освобождението до края на Втората световна война; трети – от края на Втората световна война
до 1989 г.; четвърти – от 1989 г. и продължава и днес).
Те определят стопанската история на страната.
Върху развитието на стопанството влияние оказват
географското положение, природните условия и обФактори за развитие на
стопанството/ групи
Географско положение
Природни фактори

Обществени фактори

ществените фактори.
Днес България извършва труден преход към пазарно стопанство. Важно значение за българската икономика има членството на страната в ЕС.
Фактори за развитие на стопанството – 2 ч.

 Насочващи дейности:

– Обясняване на природните и обществените фактори за развитие на стопанството на България.
""Мотивиране на темата – Прочита се текст от
Дончо Цончев за акад. Страшимир Димитров. Да
се представи основната идея в три изречения. Дефиниране и обясняване на факторите за развитие
на стопанството с помощта на фиг. 2 на с. 70 и
работа с рубриката Речник:
–– Фактор – основно обстоятелство, причина, движеща сила на процес или явление.
–– Устойчивото развитие обединява два основни
стремежа на обществото – постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт, и опазване и подобряване на околната среда за бъдещите поколения.
""Да се попълни таблицата.

Фактори

Влияние върху стопанските
дейности

релеф
климат
води
почви
растителност
пазар (потребление)
наука и технологии
квалифицирана работна ръка

Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 69. В кой град е основана първата българска фабрика? – Сливен
Задача 2, с. 69. Между кои два града е изградена
първата жп линия в България? – Б) Русе – Варна

Задача 3, с. 69. През кой етап от развитието на стопанството в България са построени първата фабрика и
първата жп линия? – А) първи етап
Задача 4, с. 69. Оградете годината, през която България става член на Европейския съюз. – Г) 2007
Задача 1, с. 71.

ОСНОВНИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Добиващи
дейности

Земеделие
Добив на полезни
изкопаеми
Дърводобив
Лов и риболов

Обработващи дейности

Енергетика
Металургия
Машиностроене
Химическа промишленост
Лека промишленост
Хранително-вкусова промишленост
Дървопреработвателна промишленост
Строителство

Обслужващи
дейности

Транспорт
Туризъм
Търговия
Образование
Банково дело
Здравеопазване и др.
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Креативни дидактически решения
■ Попълнете таблицата за особеностите на развитието на стопанството в отделните етапи. ИзбеЕтапи в развитието на
стопанството

рете визуален символ, характеризиращ историческото развитие на етапа.

Обща характеристика и
особености

Символ/визуален образ

 Попълнете таблицата за факторите за развитие на стопанството.
Фактори за развитие на
стопанството

Влияние върху стопанството

Примери за влиянието на
факторите
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■ Кои са основните проблеми в развитието на
икономиката в България? Предложете решения
за тяхното преодоляване. Как според вас българското стопанство може да се развива успешно
и да се доближи до това на по-развитите държави в Европа и на Балканския полуостров?
■ Създайте текст по зададено начало. Използвайте подбрани понятия и изрази според груповата ви задача и съставете възможно най-дългия
и логичен географски текст.
I група: Върху развитието на стопанството
влияние оказват географското положение, природните условия и обществените фактори.
II група: Към обществените фактори се отнасят икономическата политика, населението,

транспортът, пазарите, научно-техническият
прогрес.
кръстопътно географско положение, основни пътища, свързващи Европа и Азия, излаз на Черно море
и река Дунав, природни фактори, обширни гори, минералните извори, полезни изкопаеми, икономическата
политика, ЕС, производствен опит, квалификация
на работещите, намаляващ брой на населението, селищна мрежа, транспорт, вътрешни и външни пазари, информационни технологии, екологичен фактор
■ Работа с картосхема.
 Нанесете по-големите електроцентрали върху
картосхемата. Съставете легенда.

1.14. Основни стопански дейности в България
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Характеризира съвременното стопанство по основни дейности.
Коментира проблеми на стопанството в България.

Нови понятия
екологичен
фактор

Дидактическо ситуиране на ниво теми:
Теми и подтеми в учебното помагало
65. – 66. Добиващи дейности
67. – 68. Обработващи дейности
69. – 70. Обслужващи дейности

Тематични акценти
1. Добиващи дейности:
а) земеделие
– растениевъдство
– животновъдство.
б) други добиващи дейности – дърводобив, риболов, лов.
2. Обработващи дейности:
а) енергетика;
б) металургия;
в) машиностроене;
г) химическа промишленост;
д) текстилна промишленост;
е) хранително-вкусова промишленост.
3. Обслужващи дейности:
а) транспорт;
б) туризъм.

Концептуални рамки – речникови и понятийни опори, междупредметни и интегративни връзки
ОСНОВНИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Добиващи дейности – 2 ч.

 Насочващи дейности:

– Характеризиране на съвременното стопанство
по основни дейности.
– Коментиране на проблемите на стопанството в
България.
Добиващите дейности са земеделието, добивът на
полезни изкопаеми, дърводобивът, ловът и риболовът.
Земеделието е основна добиваща дейност. То осигурява прехраната и работа на населението, суровини
за леката и хранителната промишленост и формира
част от износа на страната. Развитието му се определя
главно от особеностите на природната среда – релеф,
климат, води, почви. В България има много добри природни условия за развитие на земеделието. То е стар и
традиционен икономически отрасъл, но върху развитието му влияят постиженията на науката и техниката
(използване на машини, химически торове, системи за
напояване и др.).
Поделя се на растениевъдство и животновъдство.
Главен подотрасъл на растениевъдството е отглеждането на зърнени култури, които се поделят на хлебни
(пшеница, ръж), фуражни (царевица, ечемик, овес,
соя) и бобови (грах, фасул, леща, нахут), ориз. Техни-

ческите култури са маслодайни (слънчоглед, фъстъци,
рапица и сусам), етеричномаслени (маслодайна роза,
лавандула, мента, анасон) и влакнодайни (памук, лен и
коноп), тютюн и захарно цвекло. Зеленчукопроизводството е застъпено в низините, равнините и край големите градове. В страната има подходящи условия за
овощарство и лозарство.
От животновъдството е развито говедовъдство, биволовъдство, овцевъдство, козевъдство, свиневъдство,
пчеларство и бубарство.
Други добиващи дейности са дърводобив и риболов.
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието).
Задача: да се потърсят аргументи от текста
на учебника, които са записани и са ключови за
подзаглавието.
""Да се прочете вторият текст на с. 68 (Алеко Константинов за Орозов – „що е това?“) и да се формулира основната идея на този текст.
""И с помощта на фиг. 1 се изяснява същността на
стопанството. Дефинира се с речника на с. 88.
""Добив на полезни изкопаеми. Попълва се таблицата.
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Полезни
изкопаеми

Видове/
Условни знаци

Географско
разпространение

Изкопаеми
горива

нефт, природен газ –
Дунавска равнина,
Стара планина – черни,
антрацитни въглища
Краищиди – кафяви въглища

Рудни полезни
изкопаеми

Балканиди – железни и медни
руди
Родопи – оловно-цинкови
и хромови руди

Нерудни полезни
изкопаеми

Балканиди
Родопи – мрамори
Дунавската равнина – каолин,
каменна сол
Краище – варовици
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 Систематизирана информация за учителя, може да се адаптира за учениците.
Изкопаеми горива
Въглища

Особености

По-големи находища

Стопанска оценка

Антрацитни

9 млн. t – 0,2%
най-висока степен
на въглефикация и
калоричност

Районът на Своге

Черни

22 млн. t – 1,0%
висока калоричност, но
запасите им са малко

Балканският басейн
(в Стара планина между
градовете Сливен и
Габрово)

Кафяви

300 млн. t – 6,8%

60% – Бобовдолски
басейн; Пернишки и
Бургаски басейн

Използват се за
производство на електро- и
топлоенергия в ТЕЦ и за
битово отопление

Лигнитни

4500 млн. t – 92,0%

Маришки басейн в
Горнотракийската
низина – 70%; Софийски,
Разложки, Гоцеделчевски и
Кюстендилски басейн

производство на
електроенергия и за битово
отопление

Перспективни са
проучванията в шелфа
на Черно море.

Долни и Горни Дъбник
(Плевенско), с. Тюленово
(край Шабла)

необходим за стопанството и
отрасли на промишлеността

Плевенско в района на с.
Девенци, Кнежа и Долни
Дъбник; Врачанско – при
селата Селановци и Бутан

суровина за химическата
промишленост при
производството на
синтетичен каучук,
полиетилен и др. Използва
се за производство
на електроенергия; за
производство на азотни
торове.

Нефт

Природен газ

Количествата му са малки и
добивът е преустановен.

 От всяка група А, Б, В подберете по едно така, че да се получи вярно твърдение, свързано с полезните изкопаеми.
А

Б

оловно-цинкова руда
злато
каолин
природен газ

горивно изкопаемо
е

рудно полезно
изкопаемо

използва се за
производството на

бижута
метали
електроенергия

нерудно полезно
изкопаемо

■■ Растениевъдство. Задача: Да се изработи схема
по следния текст (вариант – самостоятелно или
по групи)
Структура на растениевъдството
а) зърнени култури – пшеница, царевица, ориз;
б) технически култури – слънчоглед, тютюн,
маслодайна роза;
Отрасъл

В

порцелан

в) зеленчукопроизводство – домати, пипер, картофи;
г) лозарство;
д) овощарство – ябълки, кайсии, праскови, череши,
сливи
■■ Животновъдство. Попълва се таблицата.
Особености

Говедовъдство

Водещ подотрасъл. Осигурява по-голямата част от млякото и кожите и част от месото,
необходими за хранително-вкусовата и леката промишленост. Определя развитието
на млечната промишленост (производството на краве мляко, сирене, кашкавал и масло),
снабдява кожаро-кожухарската индустрия с естествени суровини.
Млечното направление е разпространено в крайградските стопанства, а месното – в районите
с осигурена фуражна база.
За мляко се отглежда породата българско черно шарено говедо (дава най-голям млеконадой),
за месо - родопското късорого, искърското и кафявото българско говедо.
Разпространено е повсеместно, развива се оборно и пасищно-оборно.

Овцевъдство

Традиционен подотрасъл. Задоволява потребностите на леката промишленост с вълна
и кожи и осигурява овче мляко, сирене, кашкавал и месо (агнешко, шилешко) за хранителновкусовата промишленост.
Пасищно, поради което зависи от наличието на ливади и пасища, а това определя сезонния
му характер.
Отглеждането на различните породи овце е комбинирано, без конкретна специализация.
Наименованията на част от тях разкрива и ареала им на разпространение – черноглава
плевенска, североизточнобългарска тънкорунна, тракийска тънкорунна овца и др.

Свиневъдство

Осигурява основната част от месото и животинските мазнини за развитие на хранителновкусовата промишленост и малка част от кожите за леката промишленост.
Свинското месо е много калорично. Развито е в зърнопроизводителните райони и край
големите градове.
Различни породи – българска бяла и източнобалканска свиня, датски ландрас, мангалица и др.

Птицевъдство

Кокошки, гъски, патици, пуйки, щрауси. Осигурява нискокалорично месо, яйца, пух
и перушина. Птиците се хранят с фуражи, което определя известни сходства с териториалната
структура на свиневъдството. Отглеждат се различни породи кокошки – за месо (плимутрок
и др.), за яйца (черна шуменска, легхорн и др.) и за комбинирано използване (старозагорска
червена, нюхемпшир и др.). Характерна технологична особеност на птицевъдството
е високата степен на механизация, което разкрива добри перспективи за развитието му.

Биволовъдство

Биволското мляко се отличава с висока масленост, а от месото се приготвят месни
деликатеси. Породата българска мура е създадена от кръстосването на местни с индийски
породи. Тя има голям млеконадой, а маслеността на млякото достига 7,5%.
Най-много биволи у нас се отглеждат в Северна и Североизточна България, Средногорието
и поречието на Тунджа, тъй като естествена среда за тях са мочурливите площи.

Козевъдство

Негови продукти са козето мляко, сирене и кашкавал, които са лесно усвоими от човешкия
организъм. Използват се също вълната (ангорска) и кожите на животните.
Козите не са взискателни към храната и са най-разпространени в планинските
и полупланинските райони.

Коневъдство

Включва отглеждането на състезателни коне и животни за езда и за превоз на товари
(за впряг). Традиционен район за отглеждане на коне е Шуменско.

85

Пчеларство

Осигурява ценни и незаменими продукти – мед, восък, пчелна отрова, пчелно млечице и др.
Медоносните пчели са изключително полезни при опрашването на много растения. Развито
е главно в Северна и Североизточна България. Силно зависим от замърсяването на околната
среда, което води до измиране на пчелните семейства.

Бубарство

Доставя естествена суровина за развитието на коприненотекстилната промишленост.
Отглеждането на копринени буби зависи от наличието на черници, тъй като бубите се хранят
с листата им. Производството на копринени пашкули е съсредоточено в Северозападна
България (в района на Враца, Монтана и Видин), както и в Ивайловградско.

Зайцевъдство

Осигурява месо, кожи и други продукти. Икономическата ефективност – висока плодовитост
и не са взискателни към храната. Отглеждат се в източните и централните части на Северна
България.

Обработващи дейности – 2 ч.

 Насочващи дейности:
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–– Характеризиране на съвременното стопанство по основни дейности.
–– Коментиране на проблемите на стопанството
в България.
В обработващите дейности се преработват суровините, осигурени от добиващите дейности, като се получава продукция готова за потребление. Включват се:
енергетика, металургия, машиностроене, химическа,
хранителна, текстилна промишленост и др.
Енергетиката обхваща три вида дейности: добив на
суровини, производство на електроенергия и топлоенергия, трансформация и пренос на електроенергия.
Производството на електро- и топлоенергия е организирано в три основни вида електроцентрали – ТЕЦ
(Перник – най-старата, „Марица-изток“), АЕЦ („Коз
лодуй“) и ВЕЦ (Панчарево – най-старата).
Металургията се поделя на черна и цветна. Крайни
продукти на черната металургия са чугунът, стоманата
и прокатът (Перник). Цветната металургия произвежда
електролитна мед (Пирдоп), цинк, олово (Пловдив) и
алуминий (Шумен).
Машиностроенето зависи от развитието на металургията, наличието на квалифицирана работна ръка и
инвестиции. В България се произвеждат кораби (Вар
Обработващи дейности

на), подемно-транспортни машини (Габрово, Горна
Оряховица), битова електроника (Пловдив, Варна).
Химическата промишленост се поделя на органична (нефтохимическа – Бургас; производството на
пластмаси и каучук; парфюмерийно-козметична и фармацевтична – лекарства в София, Разград, Дупница и
Троян) и неорганична (производството на минерални
торове – Девня, Стара Загора и Димитровград; киселини, соди и др.).
Текстилната промишленост осигурява памучни,
вълнени и копринени тъкани, предимно с вносни суровини – най-големи комбинати в Сливен, Пловдив,
София, Пазарджик и др.
Хранителната промишленост задоволява нуждите на населението от храни и напитки. Първата група
включва производство на брашно, хляб и хлебни изделия, растителна масла, консерви, захар и захарни изделия и др. Към втората група се отнасят производството
на месо, мляко и млечни продукти. Отделно от тези две
групи са производствата на безалкохолни напитки, минерална вода и морска сол.
""Мотивиране на темата – чете се и се коментира въвеждащият текст в урока (под заглавието).
И с помощта на фиг. 2 се изяснява същността на
обработващите дейности и мястото им в системата на стопанството.
""Попълнете таблицата:

Особености/основни
производства

Основни центрове

Металургия
Машиностроене
Химическа промишленост
Текстилна промишленост
Хранително-вкусова промишленост

Обслужващи дейности – 2 ч.

 Насочващи дейности:

–– Характеризиране на съвременното стопанство по основни дейности.
–– Коментиране на проблемите на стопанството
в България.
Обслужващите дейности имат съществена роля за
развитието на националното стопанство. Те задоволяват потребностите на хората от различни услуги –

транспортни, туристически, здравни, образователни,
финансови и др.
Транспортът осъществява връзката между добива, производството и потреблението на стоки и услуги. Има различни видове транспорт. Различават се
пътнически (превоз на пътници) и товарен (превоз на
товари). Транспортът се поделя също на сухоземен –
автомобилен, железопътен, воден – морски и речен, и
въздушен.

През последните години туризмът е сред приоритетните икономически отрасли. Има много добри
условия – природни и културно-исторически забележителности, хотели, хижи, зони за развлечения и
др. Най-голям брой туристи посещават курортите по
Черноморското крайбрежие и в планините, както и
обектите от Списъка на световното културно и природно наследство.
Към обслужващите дейности се отнасят: търговията (вътрешна и външна), здравеопазването, образованието, науката, финансовите услуги, културата, изкус
твото, спортът и др.

""Мотивиране на темата – задача към текста по
заглавието: Да се прочете текстът и се подчертаят ключовите понятия. Да се състави текст
от 5 изречения с помощта на фиг. 2 на с. 76.
""Работа с фиг. 1 на с. 76. Да се дискутира: Защо
е избрана точно тази снимка? Каква връзка
може да се направи между снимката и откъса
от стихотворението на Пеньо Пенев и какъв е
мотивът на авторите да предложат такова
съчетание за началото на урока? (предвиждане,
разкриване на цели)
""Обслужващи дейности. Попълва се таблицата.

Отрасли

Подотрасли и дейности

Транспорт

Железопътен, морски, речен, въздушен, автомобилен

Съобщения

Пощенски, телефонни и др.

Търговия и ремонт

Търговия на едро и дребно, външна търговия

Хотелиерство

Хотели, обществено хранене

Комунални дейности и битови услуги

Екологична дейност, козметични студиа, водопровод и
канализация

Екология

Опазване на околната среда

Финанси, кредит, застраховки

Банки, чейнджбюра, брокерски кантори

Наука

Научноизследователска дейност

Образование

Предучилищна, общо, средно, професионално, висше

Култура и изкуство

Театри, музеи, читалища, кина

Здравеопазване

Болници, поликлиники

Развлекателна, физкултурна и транспортна
дейност

Спортни бази, зелени училища, лагери

Управление

Централно и местно държавно управление
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"" Транспорт. Попълва се следната схема:
Видове транспорт според средата

сухоземен

железопътен

въздушен

автомобилен

подземен
(тръбопроводен)

воден

морски

речен

 Попълва се следната таблица. Самостоятелна задача: да се допълни таблицата с недостатъците на отделните
видове транспорт.
Видове транспорт
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Значение /Предимства

Недостатъци

Автомобилен

превоз на пътници и товари на къси и средни разстояния.

Железопътен

превоз на товари на средни и дълги разстояния

Тръбопроводен

само за превоз на товари
изградена мрежа от тръбопроводи за превоз на природен газ
(газопровод), нефт (нефтопровод) и горива

Речен

извършва се по река Дунав

Морски

големи товари на дълги разстояния

Въздушен

превоз на хора и леки товари на дълги разстояния

""Началото на жп транспорта в България се поставя с построяването на линията Русе – Варна
през 1866 г. от барон Хирш, която е дълга 223
km. През 1872 – 1874 г. е построена жп линията

от Истанбул през Пловдив до Септември с отклонение от Симеоновград за Нова Загора и Ямбол.
""Туризъм. Изработва се следната схема:

ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ СПОРЕД

мястото, където се
осъществява
туристическата
дейност

планински,
морски,
речен и др.

целта на
пътуванията

познавателен,
конгресен, научен,
култов (религиозен),
медицински,
климатолечение,
балнеолечение,
калолечение,
транзитен,
туризъм за покупки

времето, за което
се извършва
туристическата
дейност

краткотраен,
дълготраен,
ежеседмичен
и др.

Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с 73. Във всеки ред е допусната по една
грешка. Подчертайте излишното.
добиващи дейности – риболов, металургия, добив
на полезни изкопаеми
зърнени култури – ориз, пшеница, слънчоглед
технически култури – маслодайна роза, ечемик,
лавандула
отглеждани в Дунавската равнина – пшеница, царевица, слънчоглед, памук
отглеждани за месо, мляко и кожи – овце, крави,
свине
дърводобив – Добруджа, Странджа, Родопи
в зърнопроизводителните райони се развива – птицевъдство, овцевъдство, свиневъдство

начинът на
организация

организиран
неорганизиран
групов
индивидуален

националната
принадлежност
на туристите

вътрешен
туризъм
международен
туризъм

Задача 1, с. 75. Нанесете основните центрове на
обработващите дейности – металургия, машиностроене, химическа промишленост, текстилна промишленост, като изработите и легенда.
металургия – Перник (производство на стомана),
Пирдоп (електролитна мед), Шумен (алуминий)
машиностроене – кораби (Варна), подемно-транспортни машини (Пловдив, Велико Търново), електроника (Стара Загора, Пловдив, Ботевград и др.), земеделски машини (Русе, Шумен), битова електротехника
(Пловдив, Варна) и автомобилни компоненти за световноизвестни компании (Русе, Ботевград, Пловдив)
химическа промишленост – соди (Девня), препарати за растителна защита (Пловдив), химически торове
(Девня, Димитровград), парфюмерия и козметика (София, Пловдив) и край Бургас – най-голямото нефтопре-

работвателно предприятие на Балканския полуостров;
лекарства се произвеждат в София, Разград, Дупница,
Троян.
текстилна промишленост – Сливен, Пловдив, София.
Задача 2, с. 77. На какви видове се поделя транспортът според средата, в която се развива?
сухоземен, воден и въздушен.
Задача 3, с. 77. Кой вид транспорт НЕ се отнася
към сухоземния? В) речен
Задача 4, с. 77. Кой природен компонент оказва
най-силно влияние върху развитието на железопътния
транспорт? А) релеф
Задача 5, с. 77. Кой вид транспорт е най-подходящ
за превоз на леки товари на дълги разстояния? В) въздушен
Креативни дидактически решения
■ Докажете с подбрани аргументи твърденията.
Допълнете ги с географските си познания и формулирайте поне три специфични особености за
стопанството на България.
ÂÂНационалното стопанство представлява система от взаимносвързани дейности, в които се
произвеждат стоки и услуги.
ÂÂТрите основни стопански дейности са добиващи, обработващи и обслужващи. Те се характеризират с териториална структура, която
разкрива географското разпределение на стопанските дейности и показва къде се добиват
суровини, къде се произвежда готова продукция, къде се предлагат услуги.
■ Виртуален магазин „Произведено в България“
Учениците, които вече познават стопанството на
България, ще имат за задача да направят виртуален магазин в глобалната мрежа. Те ще бъдат разделени на
три групи, всяка от които ще трябва да разработи проект за виртуален магазин. Първата стъпка на учениците ще бъде да създадат стратегия на своя бизнес, като
посочат мисия и визия за развитието му.
Учениците ще трябва да направят допълнително
проучване на българския пазар, на потребителите му
и на най-често търсените стоки и услуги. След като
тази стъпка е изпълнена те ще изготвят своя план за
действие, с който ще организират работата си. Част
от тази организация е и запознаване с конкуренцията,
планиране на годишните разходи (трябва да се включат и разходи за реклама), определяне на продуктовата
листа, избор на доставчик и т.н.
Времето за работа, което ще им бъде дадено, е
2 седмици, като всеки екип ще трябва да определи свой
говорител при представянето си. При своето представяне всяка група ще трябва да подготви така своята
презентация, че да отговори на въпросите:
99 От кои стопански дейности са стоките и услугите, които ще предлагат?
99 Как вносът на подобни стоки и услуги би се отразил на техния бизнес и как биха се справили с
този тип конкуренция?
99 Реално осъществим ли е изготвеният проект?
В създадената дискусия след представянето на вся-

ка фирма учениците ще споделят своите впечатления
от конкуренцията. При постигане на сделка между два
екипа дискусията приключва.
■ Анализирайте двата текста и коментирайте
проблемите, върху които са фокусирани, в контек
ста на концепцията за устойчиво развитие. Съвпада ли вашата лична позиция с прилаганите
от държавата мерки за решаването им?
ÂÂВ районите, където се добиват полезни изкопаеми, минното дело влиза в конкуренция с
местното население за използването на обработваемите земи и водните източници. Комунистическите времена оставиха крещящи примери за унищожаване на обработваеми земи,
като Маришкия въглищен басейн насред плодородните почви на Горнотракийската низина.
Още по-силен е конфликтът за водните ресурси, на които минното дело е голям консуматор.
Такъв проблем възниква около експлоатацията
на златното находище на Ада тепе край Крумовград, в Източните Родопи. В регион, където сушата е нещо съвсем обичайно за летния
сезон, ще работи компания, която ще използва огромни количества вода, за да поддържа
своето производство. Това поставя под въпрос
снабдяването на населението с вода – не само
за напояване, но и питейна. (По материали на
БНР)
ÂÂВ страната са проучени запасите и ресурсите
на общо 164 подземни богатства – 9 вида енергийни суровини, 13 вида руди, 78 вида минерали
и 64 вида облицовъчни и строителни материали. Това е записано в изготвения от Министерството на енергетиката Национален баланс
на запасите и ресурсите на находищата на
подземни богатства в България. В документа
е направен сравнителен анализ на състоянието
на количеството и качеството на запасите и
ресурсите към началото на 2017 и 2018 г., отбелязани са измененията, допуснатите загуби,
увеличението и/или намалението на запасите в
резултат на проучване и преоценка. Анализът
показва, че настъпилите през 2017 г. абсолютни изменения в количеството и качеството на
наличните запаси и ресурси на находищата на
подземни богатства като цяло са в границите
на заложените стойности. Обезпечеността на
страната със запаси и ресурси, разчетена въз
основа на осъществения през годината добив
(без нефта и природния газ), е достатъчна при
сегашните потребности. (По материали на
Infostock.bg)
■ Казус: Ако имате възможност да развивате
собствена стопанска дейност, към кой сектор на
стопанските дейности ще се насочите? Подгответе ваш проект. Подкрепете го със статистическа
информация, като използвате данни от НСИ.
■ Направете проект за туристически пакет за
България за потенциални туристи от страната,
в която е вашето училище. Какви маршрути,
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дестинации – селища, курорти, туристически
обекти – ще предложите? Каква реклама ще
подготвите? Използвайте подходящи интернет
ресурси и запишете разстоянието в km и времето
за пътуване. Опишете маршрута – вид на пътя,
населени места, през които ще минете, природни
обекти и др. Потърсете информация за състоянието на пътната мрежа – съществуващи пътища,
новоизградени, ремонтирани и обновени, мостове, тунели и др. (информация от сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството
на транспорта и др. )
■ Анализирайте текста. Аргументирайте твърдението, че очертаните световни тенденции в развитието на обслужващите дейности се отнасят за
българското национално стопанство. Сравнете
развитието на транспорта в България със страната, в която живеете.
Бързият растеж на сектора на услугите, особено
модерните услуги, е забележителна характеристика на секторното преструктуриране на националните икономики в края на ХХ и началото на ХХІ век.
Транспортът и комуникациите, търговията на едро
и дребно и други традиционни услуги продължават
да играят съществена роля за увеличаване на заетостта и улесняване на живота на населението.
Икономическият растеж в третичния сектор е
стратегически въпрос, поради което правителствата на страните с развити икономики оценяват като
необходимо да се поддържа благоприятна политика
и институционална среда, гарантиращи неговото
развитие, особено в посока на технологични иновации (нови информационни и комуникационни технологии, нови технологии в областта на управлението
на ресурсите и др.)
■ По аналогия с представения текст напишете информация за Дунав мост при Русе.
Мостът „Нова Европа“, също известен и като Дунав мост 2, е пътен и железопътен мост над река Дунав,
който свързва градовете Видин в България и Калафат в
Румъния. С изграждането му транспортната мрежа на
България съществено се отваря и се интегрира по-тясно в европейските транспортни мрежи.
Мостът е част от Паневропейския транспортен коридор № 4 и има ключово значение за цялата югоиз-

точна транспортна ос на Европа и на трансевропейската транспортна мрежа с възможностите за комбиниран
транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница.
Той е с дължина 1971 m, като включва по две пътни ленти във всяка посока, единична електрифицирана железопътна линия и велосипедна алея. (https://
bg.wikipedia.org/wiki)
■ Казус: Какво би било вашето рекламно изречение за България? За кой туристически обект
ще го направите?
„Когато Елинор Рузвелт видяла за първи път водопада ИгуасӞ, възкликнала „Горката Ниагара!“. Това е
най-рекламното изречение, с което аржентинци и бразилци се надцакват с преимуществено по-популярната
Ниагара.
Когато китайци отиват за туризъм в САЩ, оказва
се, че около 80% от тях като първа дестинация избират
Ниагара. Статистиката за избора на китайците, пътуващи до САЩ, остава непроменена в продължение на
десетилетия.
Накрая някой мъдър човек се сетил да попита не
„къде отивате“, а „защо там“. Отговорът бил смайващ
– още в първия някога издаден учебник по география в
Китай, в който се разказва за Америка, първият урок е
със снимка на Ниагара. Затова за китайците Америка
е Ниагара, а после и всичко друго, докъдето им стигат
парите.
Туризъм на естествените преживявания, туризъм
на истинските вкусове, туризъм на откривателството.
Това България може да предложи и този продукт може
да успее само ако заживее свой независим живот – като
лавина от емоции в мрежата и най-вече чрез световните платформи за споделяне на дестинациите.“
(Л.
Панделиева.
http://glasove.com/categories/
kultura-i-obshtestvo/news/skypiyat-turizym-v-bylgariyanepostizhima-mechta)
■ Работа с картосхема.
 Нанесете върху картосхемата на България
имената на центрове на:
1. Металургия с черен цвят
2. Машиностроене с червен цвят
3. Химическа промишленост със син цвят
4. Лека промишленост с оранжев цвят
5. Хранително-вкусова промишленост с жълт цвят

2. Уроците за обобщение и за годишен преговор
2.1.	Природните условия на България
урок за обобщение

Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 32. България е разположена в Югоизточна Европа и заема източната част на Балканския
полуостров. Има широк излаз на Черно море и на река
Дунав. България има кръстопътно положение. През
територията ѝ преминават важни пътища от Западна и

Средна Европа за Азия и от Северна и Североизточна Европа за Източното Средиземноморие и Африка.
България граничи с пет държави: Румъния, Турция,
Гърция, Северна Македония и Сърбия.
Задача 2, с. 32.

В релефа на България преобладават равнините, низините и хълмистите земи.

V

Искърският пролом е образуван от дейността на ледниците.
Старопланинската област разделя България на две части – западна и източна.
Рило-Родопската област е разположена на юг и е най-високата природна област.

V

В България има разнообразни полезни изкопаеми, с високо качество и големи запаси.
В България има големи запаси на лигнитни въглища, медни и оловно-цинкови руди, каменна сол и каолин.

V

България се намира в умерения климатичен пояс.

V

Западните ветрове пренасят по-влажен въздух над България.

V

Огромните водни ресурси на България се състоят от подземни води, реки, езера, блата и ледници.
Най-дългата река в България е Марица, а единствената плавателна река е Искър.
Почвите в Северна и Южна България и в планините са еднакви.
Върху плодородните черноземни почви се отглеждат зърнени култури.

V

В резерватите на България се опазват редки растителни и животински видове.

V

Задача 3, с. 33. Климатичната област е континентално-средиземноморската.
На картата е обозначена с цифра 3.
Минерални извори

Задача 4, с. 33. Реката е Искър. На картата е обозначена с цифра 2.
Задача 5, с. 33.
Реки

Крайморски езера

Сапарева баня

Марица

Поморийско

Хисар

Камчия

Варненско

Девин

Янтра

Бургаско

Банкя

Арда

Шабленско

Задача 6, с. 33. Чл. 168 от Конституцията на Репуб
лика България определя: Химн на Република България
е песента „Мила Родино“. Химнът на България е по
музика и текст на Цветан Радославов (1863 – 1931).
Думата „химн“ е от гръцки произход. В древна Елада с нея са означавали песни, посветени на боговете
и героите. Историята на българските химни е относително слабо проучена. Първите опити за написване на национален химн датират непосредствено след
Освобождението (1879 г.) и са свързвани с името на
големия поет и общественик Петко Р. Славейков. Другият опит за химн на Българи принадлежи на учителя
Христо Караатанасов, но и двата текста не успяват да

станат национален химн. По време на Сръбско-българска война българските войници използват станалия
популярен марш „Шуми Марица“, който се налага като
първия български химн от 1886 до 1947 г. От 1964 г.
химн е песента „Мила Родино“ по текст на Цветан Радославов. В конституцията от 1971 г. с отделен член,
което се случва за пръв път в историята ни, песента е
препотвърдена като химн.
Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.
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2.2.	Природата на България
урок за обобщение

92

Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 2, с. 60
■ Природната област, която се разширява от запад
на изток и е напълно стопански усвоена, е 3.
■ Природната област, в която е разположена
най-обширната низина в България, е 1.
■ Най-планинската област на България, в която са
два от най-високите върхове на Балканския полуостров, е 5.
■ Природната област, която с поделя на две природогеографски части, едната от които е в по-голямата си част главен вододел между Черноморската и Егейската отточна област, е 6.
■ Природната област, която се простира в меридионална посока и предоставя условие за развитие-

то на различни стопански дейности, сред които се
отличават туризъм и транспорт, е 4.
■ Природната област, която включва най-голямата
котловина в България и сложна мозайка от средно високи и ниски планини, е 2.
Задача 3, с. 60.
1 – Дунавска равнина; 2 – Предбалкан; 3 – Стара
планина; 4 – Краището, Задбалканските котловини и
Средногорието; 5 – Горнотракийската низина, Бургас
ката низина, Сакар и Странджа; 6 – Осоговско-Беласишката планинска група, долината на Струма, Рила и
Пирин, долината на Места и Родопите.
Задача 6, с. 61.

Дунавска равнина

Национален парк „Централен Балкан“

Старопланинска област

Природен парк „Странджа“

Краищенско-Средногорска област

резерват „Камчия“

Тракийско-Странджанска област

резерват „Сребърна“

Рило-Родопска област

Национален парк „Рила“
Национален парк „Пирин“
Природен парк „Витоша“

Българско черноморско
крайбрежие
Задача 7, с. 61.
Градът не е Созопол, а Несебър.

2.3.	Население, държавно устройство и стопанство на България
(урок за обобщение)
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 2, с. 78.
Населението на България е разпределено неравномерно. В Южна България живеят около 65% от българите. Най-голяма е гъстотата на населението в София (над 900 д./кm2) и Пловдив. Най-слабо населени
територии са Краището, Средна Стара планина, Сакар,
Странджа и Северозападна България.
За съвременното население на България са характерни много проблеми. Проблемите на населението в
България през последните десетилетия са свързани с
миграцията, както и с нагласата на хората за по-малко
деца в семейството. Тези проблеми водят до намаляване на населението, намаляване на новородените и
увеличаване на дела на възрастните хора (застаряване
на населението). Някои райони с малка гъстота и преобладаващо възрастно население постепенно се обезлюдяват.
България е пример за етническа и религиозна толерантност. Различните етнически групи живеят в

разбирателство. Правата им са гарантирани от българската конституция. В страната има религиозна търпимост и свобода на вероизповеданията.
Задача 4, с. 78.
Изображение 1. Причини: благоприятните природни условия за обработване на земята и за отглеждането
на животни. Проблеми: застаряване на населението и
обезлюдяване на селата.
Изображения 2 и 3. Причини: кръстопътно географско положение, благоприятни природни условия,
обществено-икономически (близост до пазари и важни
пътища). Проблеми: транспортни и екологични проблеми, породени от хаотичното нарастване на населението в големите градове.
Задача 5, с. 79.
Изображение 1. Рилски манастир „Свети Иван
Рилски“
Изображение 2. Троянски манастир „Успение Богородично“

Изображение 3. Бачковски манастир „Успение Богородично“
Задача 6, с. 79.
1 – парламентарна
2 – изпълнителна
3 – общини
4 – фактори

5 – пазарно
6 – Европейски съюз
7 – добиващите
8 – земеделието
9 – животновъдство
10 – обработващите
11 – машиностроене
12 – транспортът

2.4.	География на България
урок за преговор

Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 80.
1 – Румъния
2 – река Дунав
3 – река Тимок
4 – Силистра
5 – Черно море

93

Задача 2, с. 80.
а) Русе
Задача 3, с. 80.

ФОРМИ НА РЕЛЕФА
Дунавска равнина
Санданско-Петричка котловина
Предбалкан
Мадарско плато
Искърски пролом
Краище
Сакар

6 – 378
7 – Варна
8 – Турция
9 – Капитан Андреево
10 – Северна Македония

РЕКИ

Сапарева баня
Долна баня
Банкя
Девин
Павел баня

Огоста
Тунджа
Вит
Янтра
Марица
Ерма

Задача 4, с. 80.
б) континентално-средиземноморска
Задача 5, с. 80.
Видин (Бдин) – Лом – Оряхово – Никопол – Свищов (Нове) – Русе (Сексагинта Приста) – Тутракан

МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ

(Трансмариска) – Силистра (Дуросторум)
Задача 7, с. 81.
Пловдив; Бургас; Варна; Добрич; Русе
Задача 8, с. 81.

След 1989 г. броят на населението в България непрекъснато нараства.
Средната гъстота на населението в България намалява.

V

Населението в България застарява.

V

Миграцията на млади хора извън България и малкият брой на новородените са причини за намаляващия
брой на населението.

V

Огромната част от населението изповядва ислям.
В етническия състав на България най-големи са дяловете на българите, турците и ромите.

V

Най-големият град е София, а най-малкият – Мелник.

V

Селата в България са около 5000 и броят им непрекъснато нараства.
Пловдив и Стара Загора са големи градове, разположени в Дунавската равнина.

2.5.	България – такава, каквато я носим в сърцето си
(урок за преговор)
Отговори на избрани въпроси и задачи от учебното помагало
Задача 1, с. 82.
Първа група – река Дунав; Втора група – Пирин
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Задача 2, с. 82.
Маршрут А/Група 1. Тръгвате от [3] река Дунав.
Придвижвате се на югоизток до [8] западната част
на Дунавската равнина. Продължавате на югоизток
до [11] Деветашката пещера. Пътуването ви отвежда до [14] Карловското поле. Характеризирайте реката, с която е свързана съдбата на [1] Пловдив. В посока от северозапад доближавате до [15] Източните
Родопи. Продължавате на североизток до [12] Бургаската низина. Променяте посоката на север, за да
стигнете до [4] резерват „Камчия“.
Най-краткият възможен маршрут от крайната до
началната точка преминава през природните области:
Източна Стара планина, Предбалкан, Дунавска
равнина и през административните области: Варна,

Шумен, Търговище, Велико Търново, Ловеч, Плевен,
Враца, Монтана, Видин.
Маршрут Б/Група 2. Тръгвате от [7] Пирин.
Придвижвате се на север до [2] връх Мусала. Продължавате на северозапад до [5] ждрелото на река
Ерма. Пътуването ви отвежда до [9] Западна Стара
планина. Характеризирайте реката, която образува
живописния [13] Искърски пролом. В посока от северозапад доближавате до [16] Старозагорското поле.
Продължавате на североизток до [6] Варна. Променяте посоката на юг, за да стигнете до [10] Природен
парк „Странджа“.
Най-краткият възможен маршрут от крайната до
началната точка преминава през природните области:
Странджа, Сакар, Горнотракийска низина, Родопи,
средното течение на река Места, Пирин и през административните области: Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград.
Задача 4, с. 84.

3 Маршрут А

8
9
6

13

11

4

5
14
16
2

Маршрут Б

12

1
10

7
15

Задача 5, с. 85.
Официална статистика за българските общности в
страните по света предоставят няколко международни
и държавни институции, а именно: ООН (https://www.
un.org/), Евростат (https://ec.europa.eu), Националният
статистически институт – последни резултати от преброяване на населението, 2011 г. (http://www.nsi.bg/),
Министерството на външните работи чрез базата данни на посолствата и консулствата на България зад гра-

ница (www.mfa.bg) и Държавната агенция за българите
в чужбина, която поддържа информационна база данни
за 65 страни (http://www.aba.government.bg/).
Използването на различна система за отчетност е
причина за твърде съществените различия по отношение на броя на българите, живеещи зад граница. Въпреки различията десетте страни в света, в които българските общности са най-многобройни, са непроменени от 2011 до 2019 г.

Статистически данни за държави с най-многобройни български общности
според данни на НСИ (2011 г.) и МВнР (2019 г.)
№

Страна

Брой на родените в България,
които живеят в чужбина към 2011 г.
(в хил. д.)

Брой на българските граждани в
чужбина към 01.01.2019 г.,
закръглени стойности
(в хил. д.)

1

Турция

409 000

350 000

2

Испания

122 130

250 000

3

Гърция

75 426

300 000

4

Германия

71 250

416 000

5

САЩ

65 202

300 000

6

Великобритания

48 260

200 000

7

Италия

43701

120 000

8

Канада

30485

70 000

9

Кипър

19 284

25 000

10

Белгия

18 726

30 200
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Географско положение,
граници и големина

3

България – мозайка от
земни форми

Пещерите – един приказен
сън

Природните области на
България

Тайнството на земните
недра

Релеф и полезни изкопаеми

4

5

6

7

8

II. РЕЛЕФ И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Граници – географската
рамка на България

2

3

България – земя като една
човешка длан

2

1

Тема на урочната единица

1

Учебна
седмица
по ред

№
по
ред

обобщение

Познава главните черти на релефа.
Познава типичните полезни изкопаеми и
тяхното териториално разпределение. Определя
значението на релефа и полезните изкопаеми като
условие за живот и фактор за стопанска дейност.

обобщение

Определя географското положение, границите и
големината на България. Определя значението
на географското положение и границите за
стопанското развитие на страната.
Нанася върху контурна карта названията на
изучените крайни точки и ГКПП (Русе, Видин,
Калотина, Кулата, Капитан Андреево, Гюешево).
кръстопътно географско положение

4

Очаквани резултати от обучението
5

Методи за работа

Териториално разпределение на полезните
изкопаеми (по карта), нанасяне, разпознаване
Съотнасяне на полезните изкопаеми с техните
находища и стопанско значение.

Анализира взаимовръзките и зависимостите между
природните компоненти.

Териториално разпределение на пещерите (по
карта), нанасяне, разпознаване по изображение

Характеризира главните черти на релефа.
Анализира профил на релефа по правило.
Определя надморска височина.
Определя значението като условие за живот и
фактор за стопанска дейност.

Определя значението на географското положение и
границите за стопанското развитие на страната.
Нанася върху контурна карта названията на
изучените крайни точки и ГКПП.
Съставя есе и презентация.
филм в електронния учебник – Мостът „Нова
Европа“

Определя географското положение и границите.
Дефинира кръстопътно географско положение.
филм в електронния учебник – Нос Шабла
Съставя и пише есе.

ВАРИАНТ 1 – 81 ЧАСА

III. ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА ЗА 5 – 7. КЛАС

96
6

Бележки/
коментари

„Изумрудените сълзи“ на
природата

Водите на България –
живителната сила

Климат и води

11

12

13
обобщение

Обяснява факторите, които влияят върху
елементите и климатичните области в България.
Характеризира водите: главен вододел, отточни
области, представителни реки (Искър, Янтра,
Марица, Камчия, Струма, Места, Тунджа,
Арда) и видовете езера (Сребърна, Варненско,
Бургаско).
Определя значението на климата и водите като
условие за живот и фактор за стопанска дейност.
преходноконтинентална, континенталносредиземноморска, черноморска климатична
област

III. КЛИМАТ И ВОДИ

4

Характеризира водите – с помощта на карта,
таблица, изображения.
Нанася върху карта на реките.
Четене на хидрограма – учебник
Разпознава реки по описание. Попълва таблица
за езера. Обяснява влиянието на факторите за
образуването и териториалното разположение на
подземните води в България.
филми в електронния учебник: Езеро
Сребърна; Язовир „Искър“

Характеризира факторите, които влияят върху
елементите и климатичните области в България
Анализира климатограми по учебник – правило за
четене на климатограма.
Разпознава климатичните елементи по
изображение и описва проявлението им в избрана
климатична област.

5

ПРИРОДНИТЕ УСЛОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ – обобщение
Осмисляне на географските знания чрез тълкуване на факти и илюстрации; попълване на таблици; групови и индивидуални задачи; оценяване и
формулиране на изводи. Самостоятелна и екипна познавателна дейност чрез разнообразни източници на информация и възможност за самооценка.

Характеризира растителния и животинския свят по
географска ширина и по надморска височина.
Разработва проект за ботаническа градина в избрана
територия на България. Изработва схема и описва
промяната на растителността, която се наблюдава
по време на поход от 900 m.н.в до 2925 m.
Работа с изображения и текст за сравнение,
оценка, откриване на съответствие, разпознаване,
анализ и оценка на географски понятия, работа в
дигитална среда – проучване и анализ на медийна
информация. Междупредметни връзки с БЕЛ.

17

16

15

Характеризира почвите с помощта на таблица,
карта – учебник. Съставя текст; коментира
твърдения.. Попълва таблица. Работа с картосхема
за териториалното разположение на почвите.

Описва особеностите на почвите, растителността
и животинския свят.
Определя значението на почвите, растителността
Растителност и животински
и животинския свят като фактор за стопанска
свят
дейност.
Представя в подходящо изображение
специфичните особености от природата на
Защитените територии
България.
– „светая светих“ на
Отговаря на географски въпрос или съставя
природата
географски текст
национален парк, природен парк, резерват
сиви горски почви, смолници, алувиалноливадни почви

Почви

6

14

IV. ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ. ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ

Климатични области и
стопанско значение на
климата

10

3

Климатът на България

2

9

1

97

Предбалкан

Стара планина

Задбалкански котловини

Средногорие

19

20

21

22

3

Дунавската равнина – найобширната в България

2

18

1

Работи самостоятелно с текста в учебното
помагало. Групира географска информация от
текст и изображения. Оценява значението на
природните ресурси за развитието на избрани
стопански дейности. Посочва и оценява основни
екологични проблеми. Описва защитени територии
по правило чрез използване на онлайн ресурси.
Междупредметни връзки с БЕЛ.

Характеризира Предбалкана по правило. Знае
наименованията на обекти от природната област.
Разпознава обекти по художествен текст. Посочва
основни екологични проблеми. Описва защитени
територии. Анализира допълнителна информация
в интернет.
Междупредметни връзки с БЕЛ.

Характеризира Краищенско-Средногорската
област по: географско положение и обхват,
релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви,
растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на
областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.
Природен парк „Витоша“

Разпознава наименования на представителни за
областта обекти по зададени опори. Работи с
допълнителни източници на информация. Съотнася
представители на растителността по височинни
пояси. Оценява последствията за природата от
добива на полезни изкопаеми в Средногорието.
Междупредметни връзки с БЕЛ.

Разпознава и групира географски обекти на
териториален признак. Съставя климатична прогноза
чрез допълнителни източници на информация.
Описва и оценява екологичната обстановка в
избрана територия от Задбалканските котловини по
правило. Междупредметни връзки с БЕЛ.

VII. КРАИЩЕНСКО-СРЕДНОГОРСКА ОБЛАСТ

Характеризира Старопланинската област по:
географско положение и обхват, релеф, полезни
изкопаеми, климат, води, почви, растителност и
животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на
областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.
Национален парк „Централен Балкан“

5
Определя географското положение на природните
области по карта (зад. 1). Характеризира
Дунавската равнина по правило. Групира обекти
по териториален признак (зад. 4). Оценява
значението на природните ресурси на областта за
развитието на туризма. Работи с допълнителни
източници на географска информация, вкл.
интернет. Междупредметни връзки с БЕЛ

VI. СТАРОПЛАНИНСКА ОБЛАСТ. ПРЕДБАЛКАН

Характеризира Дунавската равнина по:
географско положение и обхват, релеф, полезни
изкопаеми, климат, води, почви, растителност
и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на
областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия
природни области, резерват „Сребърна“

V. ДУНАВСКА РАВНИНА

4

98
6

Характеризира Тракийско-Странджанската
област по: географско положение и обхват,
релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви,
растителност и животински свят. Оценява
значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми. Описва
защитена територия.

Странджа и Сакар

Осоговско-Беласишка
планинска група и средната
част от поречието на река
Струма

Рила

Пирин и долината на река
Места

25

26

27

28

Групира понятия по териториален признак и
според правилото за описание на природна зона.
Характеризира планина по правило. Разпознава
понятия по изображения. Оценява влиянието на
природното и историческото наследство върху
съвременното стопанство на Странджа. Работи в
дигитална среда. Сравнява и оценява екологичните
последици от човешката дейност върху природната
среда.
Междупредметни връзки с ИЦ.

Работи с текста в учебното помагало и
трансформира информация в графичен вид.
Анализира художествен текст. Извлича
информация от географска карта. Изгражда текст
по зададени смислови опори. Междупредметни
връзки с БЕЛ.

Съставя схема по опорни понятия. Допълва
пропуснати понятия в текст. Чете географска
карта. Разпознава географски обекти по
изображения. Оценява значението на ресурсите на

Съставя понятиен речник. Търси информация
в интернет за местоположението на географски
обекти. Работи с климатични данни. Анализира
данни за растителни и животински видове и
изказва предположения. Междупредметни връзки
с чужд език.

Подрежда географски обекти според тяхното
местоположение и надморска височина. Групира
понятия според правилото за описание на
природна област. Съставя кратък текст по
визуални опори.
Междупредметни връзки с БЕЛ.

IX. РИЛО-РОДОПСКА ОБЛАСТ
Характеризира Рило-Родопската област по:
географско положение и обхват, релеф, полезни
изкопаеми, климат, води, почви, растителност и
животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на
областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитени територии.
Национален парк „Рила“, Национален парк
„Пирин“

5
Работи с единични и общи географски понятия.
Разпознава географски обекти по описание.
Сравнява и описва обекти по изображения.
Систематизира информация за природната област.
Междупредметни връзки с БЕЛ.

VIII. ТРАКИЙСКО-СТРАНДЖАНСКА ОБЛАСТ

Горнотракийска низина,
Характеризира Тракийско-Странджанската
Среднотунджанско поречие, област по: географско положение и обхват,
Бургаска низина
релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви,
растителност и животински свят. Оценява
значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми. Описва
защитена територия.

4

24

3

Краище

2

23

1
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6

33

32

Население

ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ. Какво научихме за природата на България? – обобщение
Осмисляне на географските знания, чрез тълкуване на факти и илюстрации; попълване на таблици; групови и индивидуални задачи; оценяване и
формулиране на изводи.
Самостоятелна и екипна познавателна дейност чрез разнообразни източници на информация и възможност за самооценка.

6

31

Характеризира природна област по правило
с помощта на опорни понятия. Анализира
климатограми. Работи с математическите елементи
на географската карта. Разпознава природни
обекти по описание .
Междупредметни връзки с БЕЛ.
филм в електронния учебник: Калиакра

Характеризира селищата на България –
възникване и развитие, видове.
Дава примери за типични проблеми на
населението и селищата в България (застаряване,
обезлюдяване, транспортни, екологични).

Характеризира населението на България
по: брой, гъстота, разпределение, етнически и
религиозен състав, градско и селско население.

Работи с различни източници на информация
– текст, статистически материали, снимки;
формулира изводи; дава примери; извежда и
коментира проблемите.

Характеризиране на населението на България
по брой, разпределение, състав, градско и
селско население с помощта на статистическа
информация – учебник, таблици; 3D: Хрампаметник „Св. Александър Невски“ (София,
ХХ в.); писане на есе: „България – страна на
етническа и религиозна толерантност“.
Междупредметни връзки с ИЦ, БЕЛ

XI. НАСЕЛЕНИЕ И СЕЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Характеризира Българското черноморско
крайбрежие по: географско положение и обхват,
релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви,
растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на
областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.
резерват „Камчия“ – лонгозни гори

X. БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ. ЧЕРНО МОРЕ

Работи с допълнителна информация в интернет
и обяснява причините за потенциално рискови
райони в Родопите. Групира географски обекти,
представени чрез изображения. Споделя
лични впечатления/очаквания. Осъществява
индивидуално проучване.
Междупредметни връзки с БЕЛ.
филм в електронния учебник: Смолянските
езера

природната област. Сравнява защитени територии
чрез работа с допълнителна информация.
Междупредметни връзки с БЕЛ.
филми в електронния учебник: Езерото Безбог
в Пирин; Езерото Окото в Пирин

5

Българско черноморско
крайбрежие

4

30

3

Родопи

2

29

1

100

4

Описване на видовете селища в България и
посочване на примери за типични проблеми. Есе
„Селището, в което искам да живея“.
Междупредметни връзки с ИЦ, БЕЛ

Есе с начало: „Обичам България, защото...“
Разработване на проект – кът в училището:
„Моята България – земя рай“.

5

Работа с карта, картосхеми – административнотериториално деление.
Междупредметни връзки с ИЦ – съставяне на текст.

Описва държавното устройство и видовете власти
в България по текст и карта; Ролева игра – участие
в кръгла маса – представители на институциите;
Казусни условия. Междупредметни връзки с ИЦ

Добиващи дейности

Обработващи дейности

39

40

Обяснява влиянието на факторите за развитие на
стопанството на страната; прогнозира развитието
на основните стопански дейности; работи с
различни източници на информация.
Дискусия: „Как екологичният фактор влияе
върху развитието на промишлеността и
земеделието?“
Междупредметни връзки с ИЦ
Характеризира съвременното стопанство по
основни дейности.
Коментира проблеми на стопанството в
България.
екологичен фактор

Характеризиране на енергетика, металургия,
машиностроене, химическа, хранителна, текстилна
промишленост и др. с тематична карта от атласа.
Нанасяне върху контурна карта на основните
центрове на обработващите дейности.

Характеризира и изработва на схема за
добиващите дейности и земеделието;
Попълва таблица и нанася върху контурна основа.
Вътрешнопредметни връзки с темата за полезни
изкопаеми.

XIV. ОСНОВНИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

Фактори за развитие на
стопанството

Описва главните черти на стопанството на България
през отделните периоди на нейното развитие.
Междупредметни връзки с ИЦ за развитието на
българското стопанство след Освобождението.

XIII. СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ

Познава формата на държавно устройство и
видовете власти в България.
Посочва административно-териториалните
области в България.
съдебна, законодателна, изпълнителна,
административна област, община, кметство

38

Държавно управление
и устройство на
демократична България

XII. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Селища в България

3

Основни етапи в развитието Познава основните етапи от развитието на
на стопанството на
стопанството на България.
България
Обяснява природни и обществени фактори за
развитие на стопанството на България.

2

37

36

35

34

1

101

6

География
на България

България – такава, каквато
я носим в сърцето си

43

44
годишен
преговор

преговор

Групови задачи за работа с карта и изпълнение
на условия, свързани с географското положение,
природната среда, населението и селищата,
административно-териториалното деление и
стопанството на България. Съставяне на проект за
документален филм с работно заглавие „България
– такава, каквато я носим в сърцето си“.

Групови задачи за работа с карта и изпълнение
на условия, свързани с географското положение,
природната среда, населението и селищата,
административно-териториалното деление и
стопанството на България. Съставяне на проект за
документален филм с работно заглавие „България
– такава, каквато я носим в сърцето си“.

Характеризира обслужващите дейности:
транспорт, туризъм, търговия, здравеопазване,
образование, и др. – изработва схема.
Нанася върху картна основа и изработва
презентация – Обекти в списъка на ЮНЕСКО и
обосновка на тяхната транспортна достъпност. 3D:
Мадарският конник.
филми в електронния учебник: Бачковският
манастир; Корабът „Радецки“; Побитите
камъни.

5

6

НАСЕЛЕНИЕ, ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ – обобщение
Осмисля географските знания, чрез тълкуване на факти, подредени в причинно-следствена верига; оценяване и формулиране на изводи.
Самостоятелна и екипна познавателна дейност чрез разнообразни източници на информация и възможност за самооценка.
Изработва постер – и проект – „Селище на бъдещето“.

4

42

3

Обслужващи дейности

2

41

1

102

6 – 14

15 – 23

24 – 33

2. Релеф
и полезни
изкопаеми

3. Климат и
води

4. Почви,
растителност
и животински
свят.
Опазване на
природната
среда в
България

1

1–5

2

Теми

1. Географско
положение,
граници и
големина

Учебна
седмица
и брой
часове
4

Компетентности като очаквани резултати от обучението

преходноконтинентална,
континенталносредиземноморска, черноморска
климатична
област
национален парк,
природен парк,
резерват
сиви горски
почви, смолници,
алувиалноливадни почви

Познава главните черти на релефа.
Познава типичните полезни изкопаеми и тяхното териториално
разпределение.
Определя значението на релефа и полезните изкопаеми като условие за
живот и фактор за стопанска дейност.
Обяснява факторите, които влияят върху елементите и климатичните
области в България.
Характеризира водите: главен вододел, отточни области,
представителни реки (Искър, Янтра, Марица, Камчия, Струма, Места,
Тунджа, Арда) и видовете езера (Сребърна, Варненско, Бургаско).
Определя значението на климата и водите като условие за живот и
фактор за стопанска дейност.
Описва особеностите на почвите, растителността и
животинския свят.
Определя значението на почвите, растителността и животинския свят
като фактор за стопанска дейност.
Представя в подходящо изображение специфичните особености от
природата на България.
Отговаря на географски въпрос или съставя географски текст.

3.1. Климат
3.2. Климатични области и стопанско
значение на климата
3.3. „Изумрудените сълзи“ на
природата
3.4. Водите на България –
живителната сила

4.1. Почви
4.2. Растителност и животински свят
4.3. Защитените територии – „светая
светих“ на природата

кръстопътно
географско
положение

5

Нови понятия

2.1. България – мозайка от земни
форми
2.2. Пещерите – един приказен сън
2.3. Природните области на България
2.4. Тайнството на земните недра

1.1. Това е България
Определя географското положение, границите и
1.2. Граници – географската рамка на големината на България.
България
Определя значението на географското положение и границите за
стопанското развитие на страната.
Нанася върху контурна карта названията на изучените крайни точки и
ГКПП (Русе, Видин, Калотина, Кулата, Капитан Андреево, Гюешево).

Уводно географско познание

3

Тема на урочната единица

ВАРИАНТ 2 – 102 ЧАСА

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА ЗА 5 – 7. КЛАС

103

Природен парк
„Витоша“

Природен парк
„Странджа“

Национален парк
„Рила“,
Национален парк
„Пирин“

резерват
„Камчия“ –
лонгозни гори

Характеризира Краищенско-Средногорската област по:
географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат,
води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.
Характеризира Тракийско-Странджанската област по:
географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат,
води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.
Характеризира Рило-Родопската област по:
географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат,
води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми. Описва защитени територии.
Характеризира Българското черноморско крайбрежие по:
географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат,
води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

8.1. Горнотракийска низина,
Среднотунджанско поречие, Бургаска
низина
8.2. Странджа и Сакар

9.1. Осоговско-Беласишка планинска
група и средната част от поречието на
река Струма
9.2. Рила
9.3. Пирин и долината на река Места
9.4 Родопи

10.1. Българско черноморско
крайбрежие
Черно море

8. Тракийско- 51 – 55
Странджанска
област

56 – 65

66 – 68

9. РилоРодопска
област

10. Българско
черноморско
крайбрежие.
Черно море

6.1. Предбалкан
6.2. Стара планина

7.1. Задбалкански котловини
7.2. Средногорие
7.3. Краище

43 – 50

7.
КраищенскоСредногорска
област

природни
области
резерват
„Сребърна“

5

Национален
парк „Централен
Балкан“

39 – 42

6. Старопланинска
област

4

Дунавската равнина – най-обширната Характеризира Дунавската равнина по:
в България
географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат,
води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми. Описва защитена територия.

Природните условия на България – урок за обобщение

3

Характеризира Старопланинската област по:
географско положение и обхват, релеф, полезни изкопаеми, климат,
води, почви, растителност и животински свят.
Оценява значението на природните ресурси на областта.
Посочва основни екологични проблеми.
Описва защитена територия.

36 – 38

34 – 35

2

5. Дунавска
равнина

1

104

Население, държавно устройство и стопанство на България – урок за обобщение

География на България - урок за обобщение

България – такава, каквато я носим в сърцето си -– годишен преговор

93 – 95

96 – 98

99 – 102

Характеризира съвременното стопанство по основни дейности.
Коментира проблеми на стопанството в България.

14.1. Добиващи дейности
14.2. Обработващи дейности
14.3. Обслужващи дейности

85 – 92

Познава основните етапи от развитието на
стопанството на България.
Обяснява природни и обществени фактори за развитие на стопанството
на България.

Познава формата на държавно устройство и видовете власти в
България.
Посочва административно-териториалните области в
България.

Характеризира населението на България по: брой,
гъстота, разпределение, етнически и религиозен състав, градско и
селско население.
Характеризира селищата на България – възникване и развитие,
видове.
Дава примери за типични проблеми на населението и селищата в
България (застаряване, обезлюдяване,транспортни, екологични).

14. Основни
стопански
дейности в
България

12. Държавно устройство и
устройство на демократична
България

11.1. Население на България
11.2. Българската народност и нация.
Българите зад граница
11.3. Селища в България

13.1. Основни етапи в развитието на
стопанството на България
13.2. Фактори за развитие на
стопанството

77 – 79

12. Държавно
устройство и
административно-териториално
деление на
България

4

Природата на България. Какво научихме за природата на България? – урок за обобщение

3

13. Стопанство 80 – 84
на България

72 – 76

69 – 71

2

11. Население
и селища в
България

1

105

екологичен
фактор

съдебна,
законодателна,
изпълнителна
административна
област, община,
кметство
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