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ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по География и икономика за 6. клас 

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Вид урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати от
обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и
форми на

оценяване по
теми и/или

раздели

Вътрешнопредметни,
междупредметни
връзки и други

бележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Какво знаем

за Земята, 
нейната 
природа и 
население 

Начален 
преговор

Ориентиране в географската култура на учениците. Познаване на основни поня-
тия; велики географски от-
крития, ориентиране по зем-
ната повърхност, природ-
ните дадености на Земята, 
нейните народи, стопанство,
континенти и страни.

Устна и 
писмена 
проверка – 
тест.

вътрешнопредметни 
връзки с:
- География и 

икономика (5 клас)

I. ГЕОГРАФИЯ НА КОНТИНЕНТИТЕ И СТРАНИТЕ.
   ЮЖНА АМЕРИКА

2 Географско 
положение, 
брегове и 
опознаване 
на Южна 
Америка

Нови знания Определя географското положение, големината и 
границите на Южна Америка по правило. 
Сравнява географското положение на Южна 
Америка и Африка по карта. Описва бреговете по 
карта. Описва опознаването и изследването на 
континента от Христофор Колумб, Фернандо 
Магелан и Америго Веспучи. Нанася върху 
контурна карта названията на: Карибско море, о. 
Огнена Земя, острови Галапагос, залив Ла Плата, 
Магеланов проток, Панамски канал.

Беседа и онагледяване; 
определяне на географско 
положение и границите по 
правило, работа с карта, 
сравняване, нанасяне върху 
контурна карта на 
географски названия.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Математика
- ИТ
- Испански език

3 Релеф и 
полезни 
изкопаеми 
на Южна 
Америка 

Нови знания Характеризира релефа на Южна Америка. Познава
типичните полезни изкопаеми на Южна Америка и
тяхното териториално разпределение. Чете профил
на релефа. Нанася върху контурна карта 
названията на изучените форми на релефа (Анди, 
Бразилска планинска земя, Гвианска планинска 
земя, Амазонска низина, Оринокска низина, 
Лаплатска низина, пустиня Атакама и Патагония) и

профил на 
релефа, 
селитра

Беседа; чете  карта и 
профил на релефа, нанася 
върху контурна карта форми
на релефа и териториално 
разпределение на полезни 
изкопаеми

Текущо 
индивидуално
и групово 
изпитване.

Междупредметни 
връзки с:
- Математика 
- ИТ



териториалното разпространение на полезните 
изкопаеми

4 Релефът и 
богатствата 
в земните 
недра на 
Южна 
Америка

Практическа
дейност

Характеризира релефа. Нанася върху контурна 
карта области и форми на релефа. Чете профил на 
релефа. Свързва релефни форми и териториално 
разпределение на полезни изкопаеми в Южна 
Америка.

Формиране на умения за 
прилагане на правило за 
четене на профил на релефа,
самостоятелна работа с 
контурна карта.

Групово 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Междупредметни 
връзки с:
- Математика
- Технологии и 

предприемачество

5 Климат и 
климатични
пояси в 
Южна 
Америка

Нови знания Обяснява факторите, които влияят върху 
елементите на климата в Южна Америка. 
Характеризира климатичните пояси и планинската 
климатична област(вкл. и с климатограма)

Чете климатична карта, чете
климатограма по правило, 
сравнява елементи на 
климата с изучен континент 
(Африка), характеризира 
климатични пояси и 
планинска област

Текущо 
индивидуално
и групово 
изпитване.

Междупредметни 
връзки с:
- Човекът и 
природата
- Математика

6 Води на 
Южна 
Америка

Нови знания Характеризира водите на Южна Америка 
– главен вододел, отточни и безотточни 
области, езера (Маракайбо и Титикака) и 
водопади (Анхел и Игуасу). 
Характеризира река (Амазонка, Парана и 
Ориноко)  с помощта на хидрограма. 
Оценява водите като условие за живот и 
фактор за стопанска дейност. Нанася 
върху контурна карта названията на 
изучените реки и езера.

Беседа, работа с карта, чете 
хидрограма по правило, 
сравнява безотточни 
области с Африка, 
характеризира река по 
правило, нанася върху 
контурна карта названията 
на изучените реки и езера

Текущо 
индивидуално
и групово 
изпитване.

Междупредметни 
връзки с:
- Математика
- ИТ
- Технологии и 

предприемачество

7 Климатът и 
водите в 
Южна 
Америка

Практическа
дейност

Нанася върху контурна карта климатични пояси, 
студени и топли океански течения, езера, главни 
реки и техните притоци. Чете климатограма и 
хидрограма.

Самостоятелна работа в 
учебната тетрадка. Нанася 
върху контурна карта 
климатични пояси, 
обозначава крайбрежни 
океански течения, езера, 
реки и притоци, чете 
климатограма и хидрограма 
и попълва таблици с данни.

Устно и 
писмено 
изпитване от 
самостоятел-
на работа.

Междупредметни 
връзки с:
- Математика
- ИТ
- Технологии и 

предприемачество

8 Природни 
зони в 
Южна 
Америка

Нови знания Характеризира природните зони и планинската 
област в Южна Америка. Представя природна 
зона на Южна Америка в различни форми (текст, 
постер, презентация). Разбира необходимостта от 
опазване на природата на континента.

пампа, 
селва

Характеризира природна 
зона и планинска област, 
представя чрез текст, постер
или презентация, сравнява с
Африка

Текущо 
индивидуално
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- урок № 5
Междупредметни 
връзки с:
- Човекът и 
природата



- ИТ

9 Население 
и 
политичес-
ка карта на 
Южна 
Америка

Нови знания Характеризира населението на Южна Америка - 
брой, разпределение, расов състав, бит и култура. 
Описва съвременната политическа карта на Южна
Америка. Изработва политическата карта на 
Южна Америка върху контурна карта.

индианци, 
смесено 
население: 
метиси, 
мулати, 
самбо

Беседа, изчислява средна 
гъстота на населението, 
чете тематична карта, 
изработва политическата 
карта на Южна Америка 
върху контурна карта, 
пише съчинение за 
индианско племе кечуа.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 2, 3, 8
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Математика
- ИТ
- Испански език

10 Стопанство 
на Южна 
Америка

Нови знания Характеризира съвременното стопанство на 
Южна Америка – фактори и състояние.

Беседа, групира 
стопанските дейности и ги 
описва, посочва страни 
производители, чете 
тематична карта.

Текущо 
индивидуално
изпитване.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 2, 6, 8, 9
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Математика
- ИТ
- Технологии и 

предприемачество

11 Страните в 
Южна 
Америка. 
Бразилия и 
Аржентина.

Нови знания Характеризира страните Бразилия и Аржентина по
правило.

Характеризира страна по 
правило, сравнява двете 
страни, изчислява 
относителен дял на 
населението.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 3, 4, 5, 8, 9
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- ИТ
- Математика
- Испански език



12 Да 
изследваме 
континента 
като 
„пътешест-
ваме“

Практическа
дейност

Разпознава и посочва на картата бреговите форми, 
континентите, океаните. Определя 
местоположението на континентите и океаните 
спрямо Екватора и Гринуич.

Ролева игра – екипна 
работа. Съставяне на текст 
за маршрута на пътуване, 
описва обекти, пише кратко 
съчинение, използва 
учебник, атлас и учебна 
тетрадка. Изгражда умения 
за работа в екип.

Групово и 
индивидуално
оценяване при
изпълнение 
на 
поставените 
задачи.

Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- ИТ

13 Природата, 
населението
и 
стопанствот
о на Южна 
Америка

Обобщение Откроява подтемите в уроците. Открива 
ключовите думи в текст. Познава основните 
понятия и разбира връзката между тях. Формулира
съждения. Дава примери за логически връзки и 
зависимости. Съставя кратък текст от ключови 
думи.

Самостоятелна работа с 
учебник. Изграждане на 
умения за обобщаване. 
Групова и самостоятелна 
работа.

Оценяване и 
самооценка на
поставените 
задачи.

14 Какво 
научихме за
Южна 
Америка

Контрол и 
оценка

Знания и умения за природата, население-то, 
политическата карта, стопанство и избрани страни 
в Южна Америка.

Работи с теста в учебника. Писмена 
проверка – 
тест.

СЕВЕРНА АМЕРИКА
15 Географско 

положение, 
големина, 
брегове и 
опознаване 
на Северна 
Америка.

Нови знания Определя географското положение, големината и 
границите на Северна Америка по правило. 
Сравнява географското положение на Северна и 
Южна Америка по карта. Описва бреговете по 
карта. Описва опознаването и изследването на 
континента от Христофор Колумб и Витус 
Беринг. Нанася върху контурна карта названията 
на бреговите форми: Северноамерикански 
архипелаг, остров Гренландия, Антилски острови,
полуостровите Лабрадор, Флорида, Калифорния и
Аляска, заливите Хъдсън и Мексикански, 
Берингов проток.

Нанася върху контурна 
карта бреговите форми, 
изчислява приблизителното 
разстояние между крайните 
точки на континента, пише 
съчинение за Джон Кабот.

Групово и 
индивидуално
оценяване при
изпълнение 
на 
поставените 
задачи.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- урок № 2
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- ИТ
- Математика
- Английски език
- Испански език
- Френски език

16 Релеф и 
полезни 
изкопаеми 
на Северна 
Америка

Нови знания Характеризира релефа на Северна Америка. 
Познава типичните полезни изкопаеми на 
Северна Америка и тяхното териториално 
разпределение. Нанася върху контурна карта 
названията на изучените форми на релефа 
(Големи равнини, Мисисипска низина, Кордилери 
и Апалачи) и териториалното разпространение на 

 Беседа, характеризира 
релефа, сравнява с Южна 
Америка, нанася върху 
контурна карта форми на 
релефа и териториално 
разпространение на полезни

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- урок № 4
Междупредметни 
връзки с:
- Човекът и 



полезните изкопаеми. изкопаеми природата
- Технологии и 

предприемачество
17 Релефът и 

богатствата 
в земните 
недра на 
Северна 
Америка

Практическа
дейност

Описва релефа на континента. Свързва релефни 
форми с териториално разпространение на 
полезни изкопаеми. Нанася върху контурна карта 
форми на релефа.

Самостоятелна работа с 
учебник и учебна тетрадка. 
Описва релефа на конти-
нента. Свързва релефни 
форми с териториално 
разпространение на полезни
изкопаеми. Нанася върху 
контурна карта форми на 
релефа.

Групово и 
индивидуално
оценяване при
изпълнение 
на 
поставените 
задачи за 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- урок  № 16
Междупредметни 
връзки с:
- Човекът и 
природата
- ИТ
- Математика

18 Климат и 
климатични
пояси на 
Северна 
Америка

Нови знания Обяснява факторите, които влияят върху 
елементите на климата в Северна Америка. 
Характеризира Климатичните пояси и области в 
Северна Америка по правило. Сравнява 
климатични пояси и области по климатограми.

умерен 
климат – 
океански 
и 
континен-
тален, 
торнадо, 
субполяре
н пояс

Беседа, чете  климатограма, 
характеризира и сравнява 
климатични пояси и области
по климатограми.

Текущо 
индивидуално
и групово 
оценяване.

Вътрешнопредметни 
връзки с
- урок  № 5
Междупредметни 
връзки с:
- Човекът и 
природата
- ИТ

19 Води на 
Северна 
Америка

Нови знания Характеризира водите на Северна Америка – 
главен вододел и отточни области, безотточни 
области, езера (Големи американски езера и 
Голямо солено езеро) и Ниагарски водопад. 
Характеризира река (Мисисипи, Маккензи и 
Колорадо) с помощта на хидрограма. Оценява 
водите като условие за живот и фактор за 
стопанска дейност. Нанася върху контурната 
карта названията на изучените реки и езера.

Беседа, характеризира и 
сравнява реки, чете 
хидрограма по правило, 
пише съчинение за ледници 
в Гренландия.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- урок  № 16
Междупредметни 
връзки с:
- Човекът и 

природата
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ

20 Климатът и 
водите на 
Северна 
Америка

Практическа
дейност

Нанася върху контурна карта климатичните пояси 
и крайбрежните течения, езера, реки и по-големи 
притоци, изработва климатограма и хидрограма.

Изработва климатограма  и 
хидрограма по данни от 
учебника, , нанася върху 
контурна карта климатични 
пояси и крайбрежни 
течения, езера, реки и 
притоци, пише доклад за 
ледници в континента.

Самостоятелн
а работа и 
оценяване от 
практически 
задачи.

Вътрешнопредметни 
връзки с
- уроци № 18, 19
Междупредметни 
връзки с:
- Човекът и 
природата
- Математика
- ИТ

21 Природни 
зони на 

Нови знания Характеризира природните зони  и планинската 
област в Северна Америка. Представя природна 
зона  в Северна Америка в различни форми (текст,

прерии, 
тайга, 

Беседа, характеризира 
природните зони  и 
планинската област, 

Текущо 
изпитване и 

Междупредметни 
връзки с



Северна 
Америка

постер, презентация). тундра представя природна зона 
чрез кратък текст, постер 
или презентация, пише 
съчинение за колибри.

самостоятелн
а работа.

-Човекът и природата
- ИТ

22 Население 
и 
политическ
а карта на 
Северна 
Америка

Нови знания Характеризира населението на Северна Америка -
брой, разпределение, расов състав, бит и култура. 
Описва съвременната политическа карта н а 
Северна Америка.

ескимоси Беседа, изчислява средна 
гъстота, на населението, 
чете тематична карта, 
изработва политическа 
карта на континента върху 
контурна карта, пише 
съчинение за ескимоси.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- урок № 15
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- ИТ
- Математика
- Английски език
- Испански език
- Френски език

23 Стопанство 
на Северна 
Америка

Нови знания Характеризира съвременното стопанство на 
Северна Америка – фактори и състояние.

Посочва основни стопански 
дейности чрез тематична 
карта, дава примери за 
страни производители.

Текущо 
индивидуално
изпитване

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 16,19,24
Междупредметни 
връзки с:
- История и 
цивилизации
- ИТ
- Технологии и 
предприемачество

24 Страни в 
Северна 
Америка. 
САЩ и 
Канада

Нови знания Характеризира страните САЩ и Канада по 
правило.

Прилага правилото за 
характеризиране на страна, 
сравнява със страни от 
континента и от други 
континенти.

Текущо 
индивидуално
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 16, 18, 19, 

21, 22
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- ИТ

25 Да 
изследваме 
континента 
като 
„пътешест-
ваме“

Практическа
дейност

Самостоятелно и в екип за определено време се 
справя с разнообразни задачи. Работи с атлас, 
карта, учебник. Описва обекти и формулира 
изводи.

Ролева игра – екипна 
работа. Съставяне на текст 
за маршрут  на пътуване. 
Пише кратко съчинение. 
Използва учебник, атлас и 
учебна тетрадка. Изгражда 

Групово и 
индивидуално
оценяване при
изпълнение 
на 
поставените 

Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- ИТ



умения за работа в екип. задачи.
26 Природата, 

население-
то и 
стопанство-
то на 
Северна 
Америка

Обобщение Систематизира знания за природата, населението, 
стопанството и страните на Северна Америка. 
Откроява подтемите и ключовите думи, съставя 
текст с ключовите думи.

Работи с учебник и учебна 
тетрадка. Обобщава по 
правило, като определя 
подтеми, ключови думи, 
логически зависимости, 
съставя обобщителен текст.

27 Какво 
научихме за
Северна 
Америка

Контрол и 
оценка

Работи с теста в учебника. Писмена 
проверка – 
тест

АЗИЯ
28 Географско 

положение, 
големина, 
брегове и 
опознаване 
на Азия

Нови знания Опрделя географското положение, големината и 
границите  на Азия по правило. Сравнява 
географското положение на Азия и Северна 
Америка по карта. Описва бреговете по карта. 
Описва опознаването и изследването на 
континента от Марко Поло, Семьонов-Тяншански,
Едмънт Хилари и Христо Проданов. Нанася върху
контурна карта названията на бреговите форми: 
Черно море, Мраморно море, Жълто море, 
Арабско море, Източносибирско море, Малайски 
архипелаг, Филипински острови, Японски 
острови, о.Шри Ланка, протоците Босфор и 
Дарданели, Персийски и Бенгалски залив, 
полуостровите Таймир,Чукотски, Камчатка, 
Корея, Индокитай, Индостан, Арабски и Мала 
Азия.

Беседа, определя 
географското положение, 
големината и границите по 
правило, сравнява със 
Северна Америка, нанася 
върху контурна карта 
крайбрежните форми, пише 
кратко съчинение за 
пътешественик, свързан с 
Азия.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 15, 38
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Математика
- ИТ

29 Релеф и 
полезни 
изкопаеми в
Азия

Нови знания Характеризира релефа на Азия. Познава 
типичните полезни изкопаеми за Азия и тяното 
териториално разпределение. Нанася върху 
контурната карта названията на изучените форми 
на релефа (Западносибирска низина, 
Месопотамска низина, Индо-Гангска низина, 
Голямата Китайска равнина, Средносибирско 
плато, планините Тяншан, Хималаи и Тибетска 
планинска  земя, Пустинята Гоби) и 
териториалното разпространение на полезните 
изкопаеми.

Характеризира релефа, 
нанася върху контурна 
карта релефни форми и 
териториалното 
разпространение на 
полезните изкопаеми, 
пише съчинение за 
действащ вулкан.

Текущо 
индивидуално
и от 
самостоятел-
на работа

Междупредметни 
връзки с:
- Човекът и 

природата
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ

30 Релефът и 
богатствата 
в земните 
недра на 
Азия

Практическа
дейност

Характеризира релефа. Познава типичните 
полезни изкопаеми в континента.

Нанася върху контурна 
карта релефните форми и 
териториалното 
разпространение на 
полезните изкопаеми. 

Текущо 
изпитване от 
изпълнение 
на задачи за 
самостоятел-

Вътрешнопредметни 
връзки с
- уроци № 4, 17
Междупредметни 
връзки с:



на работа. - Технологии и 
предприемачество

31 Климат и 
климатични
пояси в 
Азия

Нови знания Обяснява факторите, които влияят върху 
елементите на климата в Азия. Знае схемата на 
мусоните. Характеризира климатичните пояси и 
области в Азия по правило. Анализира 
климатограма на субекваториален  климатичен 
пояс.

Характеризира климатични 
пояси и области  по 
правило, като използва 
климатограми, чете и 
анализира климатограма на 
субекваториален 
климатичен пояс.

Текущо 
индивидуално
и  групово.

Вътрешнопредметни 
връзки с
- уроци № 28, 29
Междупредметни 
връзки с:
-Човекът и природата
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ

32 Води в 
Азия

Нови знания Характеризира водите на Азия- г лавен вододел, 
Отточни и безотточни области, езера (Байкал, 
Каспийско море и Мъртво море). Характеризира 
река (Об, Яндзъ, Хуанхъ, Ганг, Тигър и Ефрат) с 
помощта на хидрограма. Оценява водите като 
условие за живот и фактор за стопанска дейност в 
Азия. Нанася върху контурна карта названията на 
изучените реки и езера.

Беседа, чете тематична 
карта, посочва големи реки 
и езера, характеризира и 
сравнява реки по правило, 
чете хидрограма.

Текущо 
индивидуално
изпитване.

Вътрешнопредметни 
връзки с
- урок  № 29
Междупредметни 
връзки с:
-Човекът и природата
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ

33 Климатът и 
водите в 
Азия

Практическа
дейност

Характеризира климата, климатичните пояси и 
области, езера и реки по правило. 

Върху контурна карта 
очертава климатичните 
пояси и ги надписва, 
обозначава крайбрежните 
океански течения, нанася 
големи езера, реки и 
притоци,  чете 
климатограма и нанася 
данни, изработва 
хидрограма, пише доклад за
ледниците в Азия.

Текущо 
изпитване от 
поставените 
задачи за 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с
- уроци № 31, 32

34 Природни 
зони в Азия

Нови знания Характеризира природните зони и планинската 
област в Азия. Представя природна зона в Азия в 
различни форми (текст, постер, презентация).

вътрешно-
континента
лни 
пустини, 
степи

Беседа, работи с тематична 
карта, характеризира 
природна зона и я представя
чрез текст, постер или 
презентация, пише 
съчинение за застрашени 
видове - сибирски тигър.

Текущо 
индивидуално
и групово 
изпитване, 
самостоятел-
на работа

Вътрешнопредметни 
връзки с
- урок № 8
Междупредметни 
връзки с:
-Човекът и природата
- Технологии и 
предприемачество
- ИТ

35 Население Нови знания Характеризира населението на Азия – брой, индуизъм, Беседа, изчислява средна Групово и Вътрешнопредметни 



и 
политичес-
ка карта на 
Азия

разпределение, расов състав, религиозен състав, 
бит и култура. Изразява мнение за типични 
проблеми на населението на Азия: бързо 
нарастване броя на населението, пренаселеност, 
бедност и неграмотност в отделни територии. 
Описва съвременната политическа карта на Азия. 
Групира страните в Азия по географско 
положение, площ и брой на населението с 
помощта на карта и статистическа информация. 

свещени 
градове

гъстота, работи с тематична 
карта и статистически 
данни, нанася върху 
контурна карта 
политическата карта на 
Азия

индивидуално
оценяване при
изпълнение 
на 
поставените 
задачи, 
самостоятел-
на работа.

връзки с
- уроци № 28,29,34
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ
- Математика

36 Стопанство 
на Азия

Нови знания Характеризира съвременното стопанство на Азия –
фактори и състояние.

Беседа, посочва основни 
стопански дейности чрез 
тематична карта, дава 
примери за страни 
производители.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 28,32,34,35
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ

37 Страните в 
Азия. 
Китай, 
Япония, 
Република 
Корея, 
Турция

Нови знания Характеризира страните Япония, Китай, Република
Корея, Турция по правило.

Беседа, характеризира 
страни по правило, сравнява
страните по показатели, 
пише характеристика на 
Индия.

Текущо 
индивидуално
и групово, 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с
- уроци № 29,31,32,34
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ

38 Да 
изследваме 
континента 
като 
„пътешест-
ваме“

Практическа
дейност

Самостоятелно и в екип за определено време се 
справя с разнообразни задачи. Работи с атлас и 
карта, извлича информация, описва обекти, 
формулира изводи.

Ролева игра – екипна 
работа. Използване на 
учебник, атлас, карта, 
създава текст, самостоятел-
но съставя маршрут и 
описва обекти. Изгражда 
умения за работа в екип.

Групово и 
индивидуално
оценяване при
изпълнение 
на 
поставените 
задачи.

Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- ИТ

39 Природата, 
население-
то и 
стопанство-

Обобщение Систематизира знания за природата, населението, 
стопанството и страните на Азия. Откроява 
подтемите и ключовите думи, съставя текст с 
ключовите думи.

Работи с учебник и учебна 
тетрадка. Обобщава по 
правило, като определя 
подтеми, ключови думи, 

Текущо 
групово 
изпитване и 
самостоятел-

Вътрешнопредметни 
връзки с
- уроци № 13, 26



то на Азия логически зависимости, 
съставя обобщителен текст

на работа.

40 Какво 
научихме за
Азия

Контрол и 
оценка

Работи с теста в учебника. Писмена 
проверка – 
тест

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
41 Географско 

положение, 
големина, 
брегове и 
опознаване 
на 
Австралия. 

Нови знания Определя географското положение, големината и  
границите на Австралия по правило. Описва 
опознаването и и изследването на континента от 
Абел Тасман и Джеймс Кук. Нанася върху 
контурна карта названията на бреговите и 
основните форми на релефа (Голям бариерен  
риф, остров Тасмания, Голям австралийски залив, 
залив Карпентерия, п-в Кейп Йорк).

Беседа, определя 
географското положение, 
големината и границите на
Австралия по правило, 
нанася върху контурна 
карта названията на 
бреговите форми, пише 
съчинение за Големия 
бариерен риф. 

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа

Междупредметни 
връзки с
- История и 

цивилизации
- ИТ
- Английски език

42 Природата 
на 
Австралия. 
Релеф, 
полезни 
изкопаеми, 
климат, 
води.

Нови знания Характеризира природата на Австралия: релеф, 
полезни изкопаеми, климат, води (Голямата 
пясъчна пустиня, пустиня Виктория и Голяма 
вододелна планина, река Мъри и езеро Еър).

Характеризира природните 
компоненти, нанася върху 
контурна карта форми на 
релефа, характеризира 
климатични пояси с 
климатограми, нанася върху
контурна карта реки и езера,
пише съчинение за езеро 
Еър.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 3,16,29,41
Междупредметни 
връзки с:
-Човекът и природата
-ИТ

43 Природни 
зони в 
Австралия

Нови знания Характеризира природна зона в Австралия и 
изготвя текст, постер или презентация.

Беседа, представя природна 
зона чрез текст, постер или 
презентация, пише 
съчинение за тасманийски 
дявол.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- урок  № 41
Междупредметни 
връзки с:
- Човекът и 
природата
- ИТ

44 Австра-
лийски 
съюз – 
население и
стопанство

Нови знания Характеризира населението на континента – брой,
разпределение, расов състав, бит и култура. 
Характеризира стопанството на Австралийския 
съюз.

аборигени Беседа, характеризира 
население и стопанство на 
Австралийски съюз, 
изчислява средна гъстота на
населението, описва 
стопански дейности, търси 
допълнителна информация 
за щати.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- урок  № 42
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Технологии и 



предприемачество
- Английски език

45 Да 
изследваме 
континента 
като 
„пътешест-
ваме“

Практическа
дейност

Самостоятелно и в екип за определено време се 
справя с разнообразни задачи. Работи с атлас и 
карта, извлича информация, описва обекти, 
формулира изводи.

Ролева игра – екипна 
работа. Използване на 
учебник и карта. Съставя 
маршрут и текст. Изгражда 
умения за работа в екип.

Групово  и 
индивидуално
оценяване при
изпълнение 
на 
поставените 
задачи.

46 Океания Нови знания Знае островните групи – Меланезия, Микронезия,
Полинезия и Нова Зеландия.Описва опознаването 
и изследването на Океания –Миклухо Маклай. 
Характеризира особеностите на природата на 
Океания. Дава пример за континентален, коралов 
и вулканичен остров. Характеризира 
особеностите на населението и стопанството на 
Океания. Характеризира Нова Зеландия. 

маори, 
папуаси

Беседа, характеризира 
особеностите на природата
на Океания, дава пример за
континентален, коралов и 
вулканичен остров, 
характеризира 
особеностите на 
населението и 
стопанството на Океания, 
характеризира Нова 
Зеландия, пише съчинение
за папуасите.

Текущо 
изпитване и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 2, 18
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ

47 Природата, 
население-
то и 
стопанство-
то на 
Австралия 
и Океания

Обобщение Систематизира знания за природата, населението, 
стопанството на Австралия и Океания. Откроява 
подтемите и ключовите думи, съставя текст с 
ключовите думи.

Работа с учебник и атлас, 
учебна тетрадка. Обобщава 
по правило, като определя 
подтеми, ключови думи, 
логически зависимости, 
съставя обобщителен текст

Групово и 
индивидуално
изпитване при
изпълнение 
на 
поставените 
за 
самостоятел-
на работа 
задачи.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци № 13,26,39
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ

48 Океаните 
на Земята

Определя географското положение, границите и 
големината на океаните по карта: Тихи океан, 
Атлантически окаен, Индийски океан, Северен 
ледовит океан Характеризира природните 
особености на океаните.Оценява значението на 
океаните.

Робърт 
Пири, 
Арктика

Беседа, определя 
географското положение, 
границите и големината на
океаните по карта. 
Характеризира природните
особености на 
океаните.Оценява 
значението на океаните. 
Нанася върху контурна 
карта океани и протоци. 
Представя големи 
океански пристанища чрез 
постер или презентация.

Текущо 
индивидуално
и 
самостоятел-
на работа.

Вътрешнопредметни 
връзки с:
- уроци №2,15,28,41
Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Човекът и 

природата
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ



НАШИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
49 Нашата 

континен-
тална 
обиколка 
около 
Тихия 
океан

Годишен 
преговор

Самостоятелно и за определено време се справя 
със задачи от изучения през годината материал. 

Самостоятелна работа с 
учебник и учебна 
тетрадка.Обобщава 
информация в таблица. 
Разкрива връзки и 
закономерности между 
континенти, страни и 
народи. Нанася информация
на контурна 
карта.Затвърждава знания и 
умения.

Устна и 
писмена 
проверка от 
самостоятел-
на работа при 
изпълнение 
на 
поставените 
задачи. 
Самооценка.

50 Какво 
научихме 
по 
география и
икономика 
в 6 клас

Контрол и 
оценка

 Работи с теста в учебнища Писмена 
проверка –
тест. 
Самооценка.

51 Да 
сравняваме 
континен-
тите – 
географско 
състезание 
за шесто-
класници

Практическа
дейност

Ролева игра - екипна работа.
Провежда туристическо 
проучване за обект или 
страна. Представя  чрез 
текст, снимки, постер, 
презентация и др. Изява на 
всеки ученик. 
Затвърждаване на знания и 
умения.

Групово 
оценяване. 
Самооценка.

Междупредметни 
връзки с:
- История и 

цивилизации
- Човекът и 

природата
- Технологии и 

предприемачество
- ИТ

Разработил:……………………………………..

(Име, фамилия, подпис)


