
УТВЪРДИЛ:
Директор: ....................................................................................

(Име, фамилия, подпис)

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

Брой учебни часове (по учебен план): 85.

Брой часове седмично: през първия учебен срок – 3; през втория учебен срок – 2.

За нови знания: 48.

За преговор и обобщение: 6.

За практически дейности (лабораторни уроци, упражнение, уроци екскурзии, семинари): 18.

За контрол и оценка: 4.

Резерв: 9.

Видове уроци
Препоръчително разпределение на

задължителните учебни часове за годината по
учебна програма (%)

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

За нови знания до 60% 56,5%

За преговор и обобщение до 9% 7%

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

не по-малко от 22% 21%

За контрол и оценка до 9% 7%
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 3 часа седмично = 54 часа

№
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ред
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ч

еб
н
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дм
и

ц
а

п
о 

р
ед Тема на урочната

единица
Вид урочна

единица

Компетентности като
очаквани резултати от

обучението
Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка урочна

единица

Методи и форми на
оценяване по теми

и/или раздели

Забележка
(страници
на уроците

в стария
учебник

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

човекът и природата за
5. клас

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

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

2 1 Проверка на входното 
равнище

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

Решаване на тестови 
задачи.

Контролна работа. Тест от 
книгата за 
учителя

3 1 Видове движения Нови знания • Описва движенията 
като праволинейни и 
криволинейни (според 
траекторията) и като 
равномерни и 
неравномерни.

траектория Разграничава 
движение от покой, 
праволинейно от 
криволинейно 
движение, 
равномерно от 
неравномерно 
движение, траектория
от път.

Устна проверка и 
оценка.

4 2 Скорост. 
Праволинейно 
равномерно движение

Нови знания • Пресмята скорост, път 
и време при равномерно 
движение на хора, 
животни и в транспорта.

скорост, km/h, 
m/s

Дава определения за 
скорост, за единица за
скорост, умее да 
преминава от km/h 
към m/s и обратно.

Устна проверка и 
оценка.

5 2 Равномерно движение Решаване на 
задачи

• Пресмята скорост, път 
и време при равномерно 
движение на хора, 
животни и в транспорта.

Прилага формулите s
= vt, v = s/t и t = s/v 
при различен избор 
на единиците за 
време, път и скорост. 

Устна проверка и 
оценка.

2



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6 2 Безопасност на 

движението по 
пътищата

Семинарен урок • Определя фактори за 
безопасно движение по 
пътищата и спазва 
изискванията за 
поведение на пешеходеца
на пътя.

Разграничава 
спирачен път от 
безопасно разстояние 
и посочва факторите, 
от които зависят.

Оценка на участието 
в подготовката и в 
учебния час.

7 3 Сили Нови знания • Характеризира силата 
като физична величина с 
големина, посока и 
приложна точка.

нютон (N) Обяснява как 
резултатът от 
действието на една 
сила зависи от 
елементите ѝ.

Устна проверка и 
оценка.

8 3 Сила на еластичност. 
Сила на тежестта

Нови знания • Обяснява силата на 
тежестта с 
гравитационното 
привличане на телата 
към центъра на Земята.

сила на тежестта Посочва от какво 
зависят елементите на
силата на еластичност
и на силата на 
тежестта.

Устна проверка и 
оценка.

9 3 Сили на триене Нови знания • Описва ролята на 
силите на триене при 
движение на човека и 
превозните средства.

сили на триене Разграничава силата 
на триене при 
движение и при 
покой. Изброява 
начини за намаляване 
на триенето.

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.

10 4 Силите в действие Нови знания • Посочва условията за 
уравновесяване на две 
сили.
• Обяснява с примери, че 
сили, които не се 
уравновесяват, променят 
движението на телата.

Посочва, че 
уравновесяващи се 
сили могат само да 
деформират телата, а 
неуравновесяващи се 
– и да променят 
скоростта им на 
движение.

Устна проверка и 
оценка.

11 4 Какво представляват 
лостовете и макарите

Нови знания • Описва предимствата, 
които получава човекът, 
когато използва лостове 
и макари, и дава примери
за приложението им в 
практиката и природата.

опорна точка на 
лост

Разграничава 
едностранен от 
двустранен лост и 
посочва качествено 
връзката между 
печалбата на сила и 
отношението между 

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
дължините на 
раменeтe на лоста.

12 4 Предимства от 
използването на 
лостове и макари

Лабораторен урок • Измерва сили със 
силомер.
• Описва предимствата, 
които получава човекът, 
когато използва лостове 
и макари.

Групова работа за 
изследване на 
връзката между 
дължината на 
раменете на лост и 
големината на силите, 
които го 
уравновесяват. 
Систематизиране и 
анализиране на 
резултатите от 
измерванията.

Оценяване на 
експериментална 
работа и практически
умения.

13 5 Налягане Нови знания • Пресмята налягане чрез
количествената връзка 
между силата на натиск 
и площта.

налягане (р), 
паскал (Ра)

Дава определения за 
натиск и налягане и 
обяснява явления, 
свързани с 
налягането.

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.

14 5 Налягане на течности и
газове

Нови знания • Обяснява качествено 
зависимостта на 
атмосферното и 
хидростатичното 
налягане от височината 
(дълбочината).

атмосферно 
налягане, 
хидростатично 
налягане

Посочва примери за 
предаване на 
налягането в течности
и газове във всички 
посоки. Знае 
причините за 
атмосферното и 
хидростатичното 
налягане.

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.

15 5 Плътност и плаване на 
телата

Нови знания • Пресмята плътност на 
тяло (вещество) с 
известни маса и обем.
• Описва условията за 
плаване и потъване на 
телата.

плътност (ρ), 
изтласкваща 
сила

Дава определение за 
плътност на вещество 
и на тяло. Посочва 
съотношението между
силата на тежестта и 
на изтласкващата сила
като определящо за 
плаването и 
потъването на телата.

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
16 6 Плътност Решаване на 

задачи
• Пресмята плътност на 
тяло (вещество) с 
известни маса и обем.

Прилага формулите 
m = ρV, ρ = m/V и V = 
m/ρ при различен 
избор на единиците за
маса и обем.

Устна проверка и 
оценка.

17 6 Определяне на 
плътност

Лабораторен урок • Пресмята плътност на 
тяло (вещество) с 
известни маса и обем.

Групова работа за 
определяне на 
плътност на течности 
и твърди тела. 
Систематизиране и 
анализ на резултатите 
от измерванията.

Оценяване на 
експерименталната 
работа и на 
практическите 
умения.

18 6 Наелектризиране на 
телата

Нови знания • Извършва прости 
опити, които илюстрират
взаимодействието на 
наелектризирани тела.

електричен 
заряд, 
електрични сили

Посочва начини на 
наелектризиране на 
телата. Знае, че 
зарядите са два вида и
какви сили действат 
между едноименни и 
между разноименни 
заряди.

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.

19 7 Електрични заряди и 
строеж на атома

Нови знания • Обяснява привличането
и отблъскването на 
наелектризираните тела с
действието на 
електрични сили.
• Описва опростено 
строежа на атома.
• Дава примери за 
електрични явления в 
природата.

атомно ядро,
протони,
електрони

Разбира, че в 
положително 
заредените тела има 
недостиг, а в 
отрицателно 
заредените – излишък 
от електрони. Знае, че 
електричният заряд не
се създава, а е 
характеристика на 
частиците, подобна на
масата.

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.

20 7 Електричен ток и 
електрическа верига

Нови знания • Описва протичането на 
електричен ток като 
насочено движение на 
електрони в 
проводниците.
• Описва 

електричен ток Назовава причините 
за насоченото 
движение на 
електроните при 
протичане на ток. 
Изброява различни 

Устна проверка и 
оценка на 
самостоятелна и/или 
групова работа.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
предназначението на 
елементите на проста 
електрическа верига 
(батерия, лампа, 
прекъсвач).

източници и 
потребители на ток. 
Знае схемните 
символи на 
елементите на проста 
електрическа верига.

21 7 Проводници и 
изолатори

Нови знания • Разграничава 
проводници и изолатори 
и илюстрира с примери 
тяхното приложение.
• Разбира опасността от 
токов удар и спазва 
основните правила за 
безопасна работа с 
електрически уреди.

проводници,
изолатори

Наблюдение на 
разликата между 
проводници и 
изолатори. 
Изброяване на често 
срещани проводници 
и изолатори.

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.

22 8 Преобразуване на 
електричната енергия

Нови знания • Описва 
преобразуването на 
електричната енергия 
при топлинното, 
светлинното и 
механичното действие на
електричния ток и 
различните им 
приложения.

Наблюдение и 
описание на опити за 
преобразуване на 
електричната енергия.
Дава примери за 
уреди, в които се 
преобразува 
електричната енергия.

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.

23 8 Прости електрически 
вериги

Лабораторен урок • Чертае и разчита схеми 
на прости електрически 
вериги (без включени 
волтметър и 
амперметър).

Изследване на 
способността на 
различни вещества да 
провеждат електричен
ток. Демонстриране 
на различни действия 
на тока.

Оценяване на 
експерименталната 
работа и на 
практическите 
умения.

24 8 Постоянни магнити Нови знания • Обяснява привличането
и отблъскването на 
полюсите на 
постоянните магнити с 
действието на магнитни 
сили.
• Илюстрира с примери 

полюси на 
магнит

Различава полюсите 
на постоянните 
магнити и 
демонстрира силите, с
които си 
взаимодействат. 
Изброява примери за 

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
приложението на 
магнитните материали 
(магнитни карти и 
дискове).

приложения на 
магнитни материали.

25 9 Електромагнити Нови знания • Описва качествено 
действието на 
електромагнита и дава 
примери за 
приложението му.

Наблюдаване на 
приликата между 
магнитните сили, 
действащи около 
намотка с ток и около 
постоянен магнит. 
Обяснява ролята на 
сърцевината на 
електромагнита и 
защо сърцевината е 
желязна, а не 
стоманена.

Устна проверка. 
Оценка на участието 
в учебния час.

26 9 Физични явления Преговор и 
обобщение

• Различава видовете 
движения и ролята на 
силите за характера им.
• Описва качествено 
силите на тежестта, на 
триене и на 
изтласкващата сила.
• Обяснява 
приложенията на лостове
и макари.
• Пресмята налягане и 
плътност.
• Формулира условието 
за плаване на телата.

Систематизиране и 
обобщаване на 
знанията за 
движенията и за 
електричните явления 
чрез попълване на 
таблици.

Устна проверка. 
Оценка на 
самостоятелна и 
групова работа.

27 9 Физични явления Контрол и оценка • Показва знания и 
умения, свързани с 
очакваните резултати и 
основните понятия за 
физичните явления, 
изучавани по човекът и 
природата в 6. клас. 

Решаване на тест. Контролна работа. Тестови 
задачи
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
28 10 Градивни частици на 

веществата
Нови знания  Изброява видовете 

градивни частици на 
веществата (атоми, 
молекули и йони).
 Описва градивните 
частици по признаците 
състав, маса, заряд, 
размер.
 Различава атоми и 
йони по данни за броя на
протоните и на 
електроните им.
 Изразява схематично 
образуването на йон от 
съответен атом по данни 
за строежа на атома или 
на йона.

йон Решаване на задачи с 
използване на модели 
на градивни частици 
на конкретни 
вещества – описване 
на състава, сравняване
на атоми и йони на 
един химичен 
елемент, сравняване 
на атоми на различни 
химични елементи, 
сравняване на атоми и
молекули.

Текущо оценяване – 
устно (индивидуално 
или групово) 
изпитване.

29 10 Химичен елемент. 
Прости и сложни 
вещества

Нови знания  Определя понятието 
„химичен елемент“ като 
атоми и йони с еднакъв 
брой протони в ядрата.
 Описва елементния 
състав на конкретни 
вещества по данни за 
видовете частици, които 
ги изграждат, сравнява 
вещества по елементен 
състав.
 Класифицира 
веществата на прости и 
сложни; различава 
прости и сложни 
вещества по описание за 
елементния състав или 
по модели на градивните 
частици.

химичен 
елемент, просто 
и сложно 
вещество

Представяне чрез 
модели на атоми и на 
йони съдържанието на
понятието „химичен 
елемент“, разказ и 
беседа за 
класификация на 
веществата по 
елементен състав; 
демонстрация на 
образци от прости и 
сложни вещества. 
Решаване на учебни 
задачи.

Текущо оценяване – 
устно (индивидуално 
или групово) 
изпитване.

30 10 Вещества и градивните
им частици

Решаване на 
задачи

 Сравнява и различава 
модели на атоми и йони.

Беседа за връзка 
между химичния 

Текущо оценяване – 
устно и/или писмено 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
 Определя вида на 
конкретни вещества по 
данни за състава и за 
градивните им частици.
 Означава модели на 
йони по данни за 
атомите, от които са 
получени.

елемент и видовете 
вещества; за 
градивните частици 
на веществата. 
Решаване на задачи от
учебника и от 
учебната тетрадка. 
Демонстрация на 
модели на градивни 
частици и на образци 
от прости и сложни 
вещества. 

(индивидуално или 
групово) изпитване.

31 11 Физични свойства на 
веществата

Нови знания  Назовава физични 
свойства на веществата.
 Изследва и описва в 
определена 
последователност (по 
алгоритъм) конкретни 
вещества по физични 
свойства.
 Разчита в таблици 
данни за физични 
константи на конкретни 
вещества.

физични 
свойства

Демонстриране на 
познати на учениците 
физични явления и 
беседа за тяхната 
същност. Извеждане 
на алгоритъм за 
описание на физични 
свойства и разкриване
на начини за тяхното 
установяване. Работа 
с таблици.

Текущо оценяване –
устно (индивидуално 
или групово) 
изпитване.

32 11 Химични реакции Нови знания  Разграничава физични 
от химични явления 
(химични реакции).
 Свързва химичните 
реакции с превръщането 
на едни вещества в 
други, при което 
химичните елементи се 
запазват.
 Определя изходни 
вещества и продукти на 
химични реакции, 
означени с думи или с 
модел.

химична реакция Демонстриране и 
изпълнение на 
химични 
експерименти и 
обсъждане на 
наблюденията. 
Графично моделиране 
и означаване с думи 
на някои от опитите и 
обсъждане на 
същността на 
химичните реакции.

Текущо оценяване –
устно и писмено 
(индивидуално или 
групово) изпитване.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
 Означава с думи в 
определена 
последователност 
конкретни химични 
реакции и чете 
съответните означения.
 Обяснява промените, 
които се извършват с 
веществата при 
химичните реакции, като
използва готови модели.

33 11 Условия и признаци за 
протичане на 
химичните реакции

Нови знания  Описва условия и 
признаци за протичане 
на конкретни химични 
реакции въз основа на 
наблюдения от опити.
 Означава с думи 
конкретни химични 
реакции и условията, 
при които те протичат.
 Обяснява промените, 
които се извършват с 
веществата при 
химичните реакции, като
използва готови модели.

Демонстриране и 
изпълнение на 
химични 
експерименти и 
обсъждане на 
наблюденията – 
условия и признаци за
протичане на 
химичните реакции. 
Графично моделиране 
и означаване с думи 
на някои от опитите.

Текущо оценяване –
устно и писмено 
(индивидуално или 
групово) изпитване.

34 12 Химични реакции Лабораторен урок  Определя експеримента
като метод на изследване
на химичните реакции.
 Изпълнява безопасно 
действия с вещества и 
със спиртна лампа.
 Описва признаци и 
условия на осъществени 
химични реакции.
 Определя изходни 
вещества и продукти въз 
основа на словесни 

Актуализация на 
знанията за 
химичните реакции 
чрез попълване на 
таблица. Изпълнение 
на лабораторни 
химични 
експерименти, 
описване на 
наблюденията и 
изводите в протокол. 
Обсъждане на 

Текущо оценяване – 
устно изпитване, 
проверка и оценка на 
практически умения.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
означения на химични 
реакции или техни 
модели.
 Означава с думи 
химични реакции, 
формулира изводи и 
представя писмено по 
образец (словесно и 
таблично) резултати от 
извършени опити.

резултатите. 

35 12 Химични свойства на 
веществата

Нови знания  Различава физични и 
химични свойства на 
конкретни вещества.
 Свързва химичните 
свойства на веществата с
конкретни химични 
реакции, в които тези 
вещества участват.
 Описва химични 
свойства на познати 
вещества.
 Формулира закона за 
запазване на масата на 
веществата при 
химичните реакции, 
обяснява закона, описва 
неговото значение и 
приложение.

Химични 
свойства

Демонстриране и 
изпълнение на 
химични 
експерименти и 
обсъждане на 
наблюденията. Беседа 
за условия и признаци
за протичане на 
химичните реакции. 
Експериментално 
изследване и 
извеждане на закона 
за запазване на масата
на веществата при 
химичните реакции. 
Решаване на задачи.

Текущо оценяване –
устно изпитване.

36 12 Изследване на 
химичните свойства на
веществата

Лабораторен урок  Изпълнява наблюдения
и опити по указания, 
представени от учителя; 
спазва правила за 
безопасна работа с 
вещества.
 Формулира изводи и 
отразява писмено по 
образец (словесно и 
таблично) резултати от 

Актуализация на 
знанията за химични 
свойства на 
веществата и за 
химични реакции, в 
които те участват. 
Изпълнение на 
лабораторни химични 
експерименти, 
описване на 

Текущо оценяване – 
устно изпитване,
проверка и оценка на 
практически умения.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
извършени опити.
 Означава с думи 
химични реакции, чете 
означения на химични 
реакции.

наблюденията и 
изводите в протокол. 
Обсъждане на 
резултатите.

37 13 Кислород. Свойства на 
кислорода

Нови знания  Определя кислорода 
като просто вещество, 
изградено от молекули.
 Описва състояние, 
характерни физични и 
химични свойства на 
простото вещество 
кислород.
 Свързва химичните 
свойства на кислорода с 
химичните реакции, в 
които участва.
 Свързва свойствата на 
кислорода със 
значението и 
практическото му 
приложение.

Демонстриране на съд
с кислород, описание 
на неговите физични 
свойства, работа с 
таблица с данни за 
физични константи. 
Демонстрация и 
изпълнение на 
химични 
експерименти, 
обсъждане на 
наблюденията, беседа 
за връзката между 
свойствата и 
областите на 
приложение на 
кислорода. 

Текущо оценяване –
устно и писмено 
(индивидуално или 
групово) изпитване.

38 13 Оксиди. Химично 
съединяване

Нови знания  Определя оксидите 
като съединения на 
химичния елемент 
кислород с други 
химични елементи.
 Определя химичното 
съединяване като вид 
химична реакция.
 Посочва конкретни 
примери на химично 
съединяване.
 Разпознава по 
описание и по модел 
реакция химично 
съединяване; различава
химично съединяване от 

оксид,
химично 
съединяване,
химично 
съединение

Демонстриране на 
модели на градивни 
частици на оксиди и 
извеждане на 
определение за оксид. 
Демонстриране на 
образци от оксиди, 
описание на физични 
свойства, 
демонстриране на 
химични свойства и 
означаване с думи на 
конкретни химични 
реакции. Обсъждане 
на сходството по брой 
на изходни вещества и

Текущо оценяване –
устно и писмено 
(индивидуално или 
групово) изпитване.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
химично съединение, 
просто вещество от 
сложно вещество 
(химично съединение).

продукти на 
химичните реакции. 
Дефиниране на 
химично съединяване.

39 13 Получаване на 
кислород. Химично 
разлагане

Нови знания  Изброява 
наименования на 
вещества, които 
съдържат в състава си 
химичният елемент 
кислород и които могат 
да се използват за 
получаване на простото 
вещество кислород.
 Описва и означава 
химични реакции, при 
които се получава 
кислород.
 Определя химичното 
разлагане като вид 
химична реакция.
 Посочва конкретни 
примери на химично 
разлагане.
 Различава химично 
съединяване от химично 
разлагане; разпознава по 
описание и по модел 
двата вида химични 
реакции.

химично 
разлагане

Демонстриране и 
изпълнение на 
химични 
експерименти и 
обсъждане на 
наблюденията. Беседа 
за начините за 
получаване на 
кислород. Обсъждане 
на сходството по брой 
на изходни вещества и
продукти на 
химичните реакции. 
Дефиниране на 
химично разлагане. 
Конкретизиране с 
нови примери.

Текущо оценяване –
устно и писмено 
(индивидуално или 
групово) изпитване.

40 14 Получаване и свойства 
на кислорода

Лабораторен урок  Получава кислород от 
водороден пероксид и 
доказва отделянето на 
газа.
 Извършва опити, 
илюстриращи свойствата
на кислорода, като 
ползва указанията на 
учителя.

Актуализация на 
знанията за свойства 
на кислорода и за 
начини на получаване.
Наблюдение на 
демонстрационен 
експеримент, 
изпълнение на 
лабораторни химични 

Текущо оценяване – 
устно изпитване, 
проверка и оценка на 
практически умения.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
 Използва правилно 
спиртна лампа.
 Представя по образец 
(словесно и таблично) 
резултати и изводи от 
извършени опити.

експерименти, 
описване на 
наблюденията и 
изводите в протокол. 
Обсъждане на 
резултатите.

41 14 Водород. Получаване и
свойства на водорода

Нови знания  Посочва начини за 
промишлено и 
лабораторно получаване 
на водород.
 Описва състоянието, 
физичните и химичните 
свойства на водорода.
 Означава с думи 
взаимодействието на 
водорода с кислород.
 Свързва химичните 
свойства на водорода с 
неговото приложение.
 Описва водорода като 
екологично гориво.

Демонстриране на 
получаване на 
водород и описание на
състояние и физични 
свойства, работа с 
таблица с данни за 
физични константи. 
Демонстрация на 
химични 
експерименти 
(видеоопити), 
обсъждане на 
наблюденията, беседа 
за връзката между 
свойствата и 
областите на 
приложение на 
водорода.

Текущо оценяване – 
устно и/или писмено 
изпитване.

42 14 Желязо. Свойства на 
желязото

Нови знания  Описва състояние и 
физични свойства на 
простото вещество 
желязо (цвят, блясък, 
твърдост, 
електропроводимост, 
топлопроводност).
 Ползва данни за 
физичните константи на 
желязото от таблица.
 Описва и означава с 
думи взаимодействията 
на желязо с кислород, 
със сяра, със солна 

Демонстриране на 
образци от желязо и 
негови сплави. 
Проучване на 
физичните свойства 
по наблюдение и по 
данни в таблица. 
Демонстрационни 
и/или лабораторни 
експерименти за 
химични свойства на 
желязото. Решаване на
задачи, свързани с 
свойствата и 

Текущо оценяване – 
устно и/или писмено 
изпитване.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
киселина; свързва 
ръждясването на 
желязото с процеса 
корозия.
 Познава приложението 
на железните сплави.

областите на 
приложение на 
желязото и неговите 
сплави.

43 15 Изследване на някои 
свойства на желязото

Лабораторен урок  Описва състояние, 
физични и химични 
свойства на простото 
вещество желязо.
 Извършва успешно и 
безопасно опити с 
желязо.
 Означава с думи 
химични реакции, 
осъществени опитно.
 Представя резултати от
наблюдения и опити в 
таблица, формулира 
изводи въз основа на 
наблюдения.

Актуализиране на 
знания за свойства на 
желязото и на 
неговите сплави.
Наблюдение на 
демонстрационен 
химичен експеримент,
изпълнение на 
лабораторни химични 
експерименти, 
описване на 
наблюденията и 
изводите в протокол. 
Обсъждане на 
резултатите.

Текущо оценяване – 
устно изпитване, 
проверка и оценка на 
практически умения.

44 15 Видове химични 
реакции

Нови знания  Дефинира химично 
съединяване и химично 
разлагане.
 Посочва примери за 
двата вида химични 
реакции: протичащи с 
отделяне или с 
поглъщане на топлина; 
протичащи бързо, много 
бързо, бавно или много 
бавно.
 Различава и групира 
изучени химични 
реакции по всички 
познати признаци.
 Наблюдава опити, 
изпълнени от учителя, и 

Демонстриране и 
изпълнение на 
химични 
експерименти и 
обсъждане на 
наблюденията. Беседа 
за видове химични 
реакции в зависимост 
от енергетичните 
промени и от времето,
за което се извършват 
те. Решаване на 
задачи за видове 
химични реакции по 
изучените признаци.

Текущо оценяване – 
устно и/или писмено 
изпитване.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
сам извършва безопасни 
опити.
 Означава с думи 
химични реакции, 
осъществени опитно.

45 15 Вещества и химични 
реакции

Обобщение  Описва състояние, 
физични и химични 
свойства на изучени 
вещества.
 Групира вещества 
според елементния им 
състав.
 Означава с думи 
изучени химични 
реакции и определя 
техния вид; дава 
примери за химични 
реакции, които протичат 
с различна скорост, с 
отделяне или с 
поглъщане на топлина.
 Оценява като 
причинно-следствени 
връзките: състав ↔ 
свойства на веществата; 
видове вещества ↔ 
видове химични 
реакции.

Обобщаваща беседа и 
решаване на учебни 
задачи, свързани с 
изучени вещества и 
химични реакции, в 
които те участват. 
Работа с таблици и 
схеми.

Текущо оценяване –
устно и писмено 
(индивидуално или 
групово) изпитване.

46 16 Веществата в 
природата и в 
практиката

Нови знания  Описва 
разпространението на 
изучени вещества.
 Групира вещества 
според 
разпространението им в 
живата и в неживата 
природа.
 Описва приложението 
на конкретни вещества 

Беседа за 
разпространението на 
химичните елементи в
природата. 
Демонстрация на 
образци от вещества и
смеси. Решаване на 
задачи – работа с 
текст, обсъждане на 
съдържанието на 

Текущо оценяване – 
устно и/или писмено 
(индивидуално или 
групово) изпитване.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(кислород, водород, 
желязо) във връзка с 
техните свойства.
 Оценява като 
причинно-следствени 
връзки: свойства на 
веществата ↔ 
разпространение; 
свойства на веществата 
↔ приложение.

снимков материал, 
съставяне и допълване
на схеми, 
интерпретиране на 
данни от таблици за 
приложение на 
вещества и смеси.

47 16 Химичните реакции в 
природата и в 
практиката

Нови знания  Описва изучени 
химични реакции, които 
протичат в природата: 
горене, образуване на 
киселинни дъждове и 
озонови дупки, корозия, 
фотосинтеза и др.
 Описва изучени 
химични реакции, които 
протичат в практиката: 
горене, корозия, 
получаване на метали и 
др.
 Дава примери за 
химични процеси в 
природата и в 
практиката, които 
протичат с различна 
скорост.
 Дава примери за 
химични процеси в 
природата и в 
практиката, които 
протичат с отделяне или 
поглъщане на топлина.

Разказ и беседа за 
осъществяване на 
химични реакции в 
природата и в 
практиката. 
Демонстрация на 
химични 
експерименти. 
Решаване на задачи – 
работа с текст, 
обсъждане на 
съдържанието на 
снимков материал, 
съставяне и допълване
на схеми, 
интерпретиране на 
данни от таблици за 
приложение на 
химични реакции.

Текущо оценяване – 
устно и/или писмено 
(индивидуално или 
групово) изпитване.

48 16 Горене и горива Нови знания  Определя процеса 
горене като 
взаимодействие на 

Наблюдение на 
демонстрационни 
експерименти, беседа 

Текущо оценяване – 
устно и/или писмено 
(индивидуално или 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
прости вещества и 
химични съединения с 
кислорода, съпроводено 
с отделяне на светлина и 
топлина.
 Описва примери за 
горене в природата и в 
практиката.
 Оценява горивата по 
признаците: състояние, 
елементен състав и 
възможни продукти на 
горене, топлина на 
горене. 
 Събира и коментира 
данни за предимства и 
недостатъци на 
конкретни горива по 
изучените признаци.

за разкриване на 
същността на процеса
горене. Разглеждане 
на важни 
характеристики за 
оценка на горивата: 
състояние, елементен 
състав, продуктите на 
горене (въздействие 
върху околната среда),
топлина на горене. 
Решаване на учебни 
задачи. Представяне 
от учениците на 
кратки мултимедийни 
презентации.

групово) изпитване.

49 17 Горене Лабораторен урок  Извлича информация 
от химични 
експерименти, свързани 
с процеса горене, и 
описва резултати и 
изводи в протокол по 
образец.
 Познава и спазва 
правила за безопасна 
работа с вещества и с 
огън.

Актуализиране на 
знания за състояния и 
състав на горивата и 
за същността на 
процеса горене.
Изпълнение на 
лабораторни химични 
експерименти, 
описване на 
наблюденията и 
изводите в протокол. 
Обсъждане на 
резултатите.

Текущо оценяване – 
устно изпитване, 
проверка и оценка на 
практически умения.

50 17 Опазване на околната 
среда от замърсяване

Нови знания  Определя продукти на 
химични взаимодействия
на кислорода като 
замърсители
 на околната среда (серен
диоксид, въглероден 

Обобщаване и 
систематизиране на 
знанията за 
замърсители на 
околната среда и 
начини за нейното 

Текущо оценяване – 
устно и/или писмено 
(индивидуално или 
групово) изпитване.
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оксид, въглероден 
диоксид).
 Свързва замърсители 
на въздуха с конкретни 
екологични проблеми 
(киселинен дъжд, 
парников ефект, озонова 
„дупка“).
 Коментира ролята на 
човешката дейност за 
замърсяване на околната 
среда, както и 
отговорността на хората 
за нейното опазване и 
съхраняване.
 Посочва начини за 
намаляване на 
замърсяването на 
околната среда.
 Оценява значението на 
знанията (за вещества и 
за химични реакции), 
свързани с опазване на 
околната среда.

опазване. Решаване на
учебни задачи – 
работа с текст, 
обсъждане на 
съдържанието на 
видео- и снимков 
материал, съставяне и 
допълване на схеми, 
интерпретиране на 
данни от таблици за 
връзка между 
свойства на 
веществата и 
замърсяване и 
опазване на околната 
среда.

51 17 Вещества и техните 
свойства

Контрол и оценка  Различава по състав 
прости и сложни 
вещества (химични 
съединения).
 Описва веществата 
като изградени от атоми, 
йони и молекули.
 Описва характерни 
свойства на кислород, на 
водород или на желязо.
 Свързва приложението 
на веществата с техни 
свойства.
 Подбира примери за 

Решаване на тестови 
задачи.

Писмен контрол и 
оценка.
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вещества – замърсители 
на околната среда.
 Описва въздействието 
на някои вещества върху 
околната среда и 
здравето на човека.
 Оценява дейности, 
насочени към опазване 
на околната среда.
 Разпознава видове 
химични процеси по 
изучени признаци.
 Описва процеса 
горене, дава примери за 
горива.
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК − 16 седмици X 2 часа седмично = 32 часа

№
по
ред

У
ч

еб
н

а 
се

дм
и

ц
а 

п
о

р
ед

Тема на урочната
единица

Вид урочна
единица

Компетентности като
очаквани резултати от

обучението
Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка урочна

единица

Методи и форми на
оценяване по теми

и/или раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
52 18 Движение на вещества 

в растителния 
организъм. Проводяща 
система

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

проводяща 
система

Актуализиране на 
знанията за 
функциите на корен 
стъбло и лист. 
Решаване на задачи от
работен лист. 
Опити за доказване на
кореново налягане, 
възходящ ток и ролята
на низходящия ток.

Оценка на 
практическата работа.

53 18 Движение на вещества 
в животинския 
организъм. Кръвоносна
система

Нови знания • Назовава органи и 
системи, които 
осъществяват движение 
на приети вещества и 
продукти от жизнената 
дейност при животните.
• Описва и проследява по
схема движението на 
кръвта при животните.

кръвоносна 
система

Участие в беседа. 
Попълване на 
таблици и 
изработване на 
динамични рисунки. 
Анализ на фигури и 
таблици.

Устна проверка и 
оценка.
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• Оценява значението на 
транспортната система 
за единството на 
обменните процеси 
(хранене, дишане, 
отделяне) в 
многоклетъчния 
организъм.

54 19 Дразнимост при 
животните. Нервна 
система

Нови знания • Илюстрира с примери 
свойството дразнимост и
видове движения при 
животните (плуване, 
летене, скачане, бягане, 
ходене и др.).
• Изброява и означава на 
схема органи на нервната
система при животните.
• Регистрира резултати 
от наблюдения в 
учебната лаборатория на 
различни движения при 
животните в резултат на 
въздействие с различни 
видове дразнители и 
прави съответните 
изводи.

дразнимост, 
нервна система 

Работа с фигурите от 
учебника. 
Практически задачи 
за изследване на 
дразнимостта при 
дъждовния червей и 
аквариумни рибки. 
Анализ на резултати и
формулиране на 
изводи.

Устна проверка и 
оценка. Оценка на 
практическата работа.

55 19 Движения на 
животните. Опорно-
двигателна система

Нови знания • Илюстрира с примери 
видове движения при 
животните (плуване, 
летене, скачане, бягане, 
ходене), както и 
съответните органи за 
движение.
• Изброява и означава на 
схема органи на опорно-
двигателната система 
при животните.
• Проследява на схема 

движение, 
опорно-
двигателна 
система

Формулиране на 
изводи. 
Работа с речника в 
учебника. Екипна 
работа. Анализ на 
информация в 
табличен вид.

Устна проверка и 
оценка.
Оценка на практиче-
ска работа.
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връзката между нервната
и опорно-двигателната 
система.

56 20 Движения на 
животните 

Учебна екскурзия • Наблюдава движенията 
на различни видове 
животни в естествената 
им среда (водна или 
сухоземна).
• Осъзнава връзката 
между средата на живот, 
начина на движение и 
устройството на 
двигателните органи.
• Изяснява механизма на 
различните видове 
движения.
• Регистрира резултатите
от наблюдението и 
съответните изводи в 
учебната тетрадка.
• Оценява 
необходимостта да не се 
безпокоят животните и 
да се съхраняват техните
местообитанията. 

I вариант
Работа в екип по
предварително 
проучване. Работа в 
групи сред природата 
– наблюдение, 
фотографиране, 
заснемане на 
движенията на 
различни животни. 
Представяне на 
проучването и 
наблюдението и 
обсъждане. 
II   вариант   
Виртуална „разходка“
в различни среди на 
живот с помощта на 
е-uchebnik.
Екипна работа – 
проучване, 
наблюдение, 
обсъждане и 
регистриране на 
резултати и изводи.

Оценка на екипната 
работа.

57 20 Дразнимост и 
движения при 
растенията

Нови знания • Илюстрира с примери 
свойството дразнимост и
видове движения при 
растенията.
• Определя общото и 
различното в движенията
на растения и животни.
• Наблюдава в природата
и/или в учебна среда 
различни видове 

Наблюдение на живи 
обекти. Демонстрация
на предварително 
заложен експеримент. 
Демонстрация на 
видеоклипове.

Устна проверка и 
оценка.
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движения при 
растенията и прави 
съответните изводи

58 21 Същност и значение на
размножаването. 
Видове размножаване

Нови знания • Осъзнава същността и 
значението на 
размножаването за 
осигуряване на 
продължаването живота 
на Земята.
• Определя общото и 
различното между 
безполово и полово 
размножаване.
• Изброява и илюстрира 
с примери видовете 
безполово размножаване 
при растенията и 
животните.
• Осъзнава предимствата 
на вегетативното 
размножаване при 
растенията и прилага 
знанията си при 
отглеждането на 
декоративни и други 
растения в домашни 
условия.

размножаване,
полови клетки

Работа по групи. 
Участие в беседа. 
Микроскопско 
наблюдение. 
Демонстрация на 
ресурси от 
електронния учебник.
Сравнение на 
безполово и полово 
размножаване.

Оценка на домашната 
практическа работа.
Устна проверка и 
оценка.

59 21 Размножаване на 
животните

Нови знания • Изяснява приликите и 
разликите между външно
и вътрешно оплождане.
• Осъзнава и 
аргументира 
предимствата на 
вътрешното оплождане 
за осигуряването на по-
добри условия за 
оцеляване на зародиша.
• Изяснява понятията 

полова система,
оплождане

Решаване на кратък 
тест, размяна на 
работите между 
учениците и взаимно 
оценяване. 
Презентация или 
тематично табло. 
Работа с учебната 
тетрадка. Обобщаване
и формулиране на 
изводи. 

Писмена проверка и 
оценка.
Взаимно оценяване.
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„разделнополовост“ и 
„хермафродитизъм“ и 
посочва конкретни 
примери.
• Назовава и означава 
органи на мъжката и 
женската полова система
при животните.
• Назовава и означава 
полови клетки.

60 22 Размножаване на 
растенията

Нови знания • Назовава и означава по 
схема частите на цвета.
• Изяснява същността и 
съпоставя процесите 
опрашване и оплождане.
• Илюстрира с примери 
начините за опрашване и
приспособленията на 
цветовете 
• Обяснява образуването 
на семената и плодовете,
като проследява 
промените, които 
настъпват със зиготата, 
семепъпката и завръза на
плодника.
• Илюстрира с примери 
начините за 
разпространение на 
семената и плодовете и 
техните приспособления.
• Определя значението 
на опрашването и 
оплождането за 
размножаването и 
разселването на 
растенията.
• Определя общото и 

Отговор на проблемен
въпрос. Работа с 
учебника и учебната 
тетрадка.

Устна проверка и 
оценка.
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различното в процеса 
размножаване при 
растения и животни.

61 22 Растеж и развитие на 
животните

Нови знания • Описва последователни
етапи от развитието на 
животните.
• Подкрепя с подходящи 
примери различните 
видове развитие при 
животните.
• Осъзнава и описва 
разликите между пряко и
непряко развитие, пълна 
и непълна метаморфоза.

растеж, 
развитие, 
зародишно 
развитие, 
следзародишно 
развитие

Изграждане на схема. 
Демонстрация чрез е-
учебник. Представяне
на постер, подготвен 
предварително от 
група ученици. 
Работа с учебната 
тетрадка за 
затвърдяване на 
знанията.

Оценка на домашната 
работа.
Устна проверка и 
оценка.

62 23 Растеж и развитие на 
растенията

Нови знания • Разпознава и означава 
върху схема 
устройството на семето.
• Доказва условията, 
необходими за 
поникването на 
растенията в 
лабораторна среда 
(домашни условия). 
• Изяснява същността и 
сравнява процесите 
покълнване и поникване.
 • Изяснява същността и 
сравнява процесите 
растеж и развитие.
• Назовава, разпознава и 
означава върху схема 
етапите от 
индивидуалното 
развитие на растенията.
 • Прави извод за 
връзката между растежа 
и развитието и 
процесите хранене, 

Решаване на тест. 
Работа с живи обекти 
и схематичното им 
представяне. Работа с 
учебната тетрадка и 
фигурите от 
учебника. Анализ на 
таблица.

Писмена проверка и 
оценка.

26



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
дишане и отделяне.

63 23 Организмът – единно 
цяло

Преговор и 
обобщение

• Осъзнава и изяснява 
същността на жизнените 
процеси и взаимната 
връзка между тях.
• Осъзнава единството на
организма в структурно 
отношение – изяснява 
нивата на организация на
живите организми, 
връзките между тях, 
както и връзката между 
отделните системи в 
многоклетъчните 
организми. 

Изграждане на схеми. 
Сравнение на 
жизнените процеси 
при растенията и 
животните. 
Затвърдяване на 
разбирането, че 
организмът е единно 
цяло.

Устна проверка и 
оценка.

64 24 Кръвоносна система. 
Кръвообращение

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

кръв,
кръвообращение

Сравнение на 
кръвоносната система
на животно и човек 
чрез изображения. 
Моделиране на сърце 
и на кръговете на 
кръвообращението.
Решаване на задачи.

Фронтална устна 
проверка. Оценяване 
на резултатите от 
решаването на 
задачите.

65 24 Здравни познания за 
кръвоносната система

Семинар  Изброява фактори, 
които влияят 
благоприятно, и такива, 
които влияят 
неблагоприятно върху 
кръвоносната система.
 Оценява рискови 
ситуации, свързани със 
заразяване по кръвен 
път, и отговорността на 

Работа в екип: 
подготовка и 
представяне на тема.
Умения за участие в 
семинар.

Оценяване на екипна 
работа: разработка и 
представяне на тема.
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всеки за собственото му 
здраве и за здравето на 
околните.

66 25 Кръвоносна система Лабораторен урок  Измерва пулс и кръвно
налягане.
 Изброява 
последователност от 
правила за долекарска 
помощ при кръвоизливи.

Измерване на пулс и 
кръвно налягане.
Съпоставяне на 
резултати от 
измервания на пулс и 
кръвно налягане.
Самонаблюдение.

Оценка на 
практически умения.

67 25 Нервна система Нови знания  Назовава, разпознава и
означава върху схема 
органи на нервната 
система.
 Описва функции на 
нервната система.

главен мозък,
гръбначен 
мозък,
нерви

Участие в беседа. 
Самостоятелна работа
с изображения. 
Решаване на 
кръстословица.

Устна проверка.

68 26 Здравни познания за 
нервната система

Семинар  Изброява фактори, 
които влияят 
благоприятно, и такива, 
които влияят 
неблагоприятно на 
функцията на нервната 
система (наркотици, 
алкохол и др.), и прилага 
система от правила за 
здравословен начин на 
живот, осигуряващи 
нормално 
функциониране на 
нервната система.

Работа в екип: 
подготовка и 
представяне на тема.
Умения за участие в 
семинар.

Оценяване на екипна 
работа: разработка и 
представяне на тема.

69 26 Опорно-двигателна 
система

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

кости,
мускули

Участие в беседа. 
Решаване на задачи.

Устна проверка.

70 27 Здравни познания за Семинар  Изброява увреждания Работа в екип: Оценяване на екипна 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
опорно-двигателната 
система

на опорно-двигателната 
система и правила за 
долекарска помощ.
 Оценява значението на
двигателния режим за 
нормалното 
функциониране на 
опорно-двигателната 
система.
 Оценява 
отговорността за своите 
постъпки и поведение 
при рискови за здравето 
ситуации.

подготовка и 
представяне на тема.
Умения за участие в 
семинар.

работа: разработка и 
представяне на тема.

71 27 Полова система Нови знания  Назовава и означава 
полови клетки и органи 
на мъжката и женската 
полова система.

мъжка полова 
система,
женска полова 
система

Участие в беседа. 
Самостоятелна работа
с изображения. 
Решаване на задачи.

Устна проверка.

72 28 Растеж и развитие на 
човека

Нови знания  Описва 
последователни етапи от 
развитието на човека и 
особености в 
съзряването на двата 
пола.

Участие в беседа. 
Разчитане на схеми и 
таблици. Решаване на 
задачи.

Устна проверка.

73 28 Здравни познания за 
половата система

Семинар  Оценява 
отговорността и риска за
здравето на израстващия 
организъм при ранни 
сексуални контакти.
 Изброява и прилага 
правила за опазване на 
репродуктивното здраве.

Работа с различни 
източници на 
информация.
Дискутиране. Работа 
в екип. Изработване и
защита на проекти.

Оценяване на екипна 
работа: разработка и 
представяне на тема.

74 29 Жизнени процеси при 
човека

Контрол и оценка Решаване на тестови 
задачи.

Писмена проверка.

75 29 Структура и жизнени 
процеси на растенията 
и животните

Контрол и оценка Решаване на тестови 
задачи.

Контролна работа.

76 30 Движението в Обобщение  Привежда примери за Систематизиране и Устна или писмена 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
неживата и в живата 
природа

различни видове 
движения в неживата и в
живата природа.
• Описва и илюстрира с 
примери значението на 
движението в природата.
• Аргументира 
твърдението за единство 
на неживата и живата 
природа.

обобщаване на 
знанията за 
движенията и ролята 
им в неживата и в 
живата природа.
Анализ, 
систематизация и 
обобщаване на 
изучавани явления и 
процеси, свързани с 
движението.

проверка и оценка.

77 30 Човекът и природата Обобщение  Оценява себе си като 
част от живата природа.
 Илюстрира с примери 
взаимовръзката природа 
– човек.

Привеждане на 
доказателства в 
защита на определена
теза. Разработва чрез 
изграждане на 
интелектуална карта.

Устна проверка.

78 31 Влияние на човека 
върху природата

Урок екскурзия  Прогнозира резултати 
от въздействия на човека
върху природата.

Решаване на задачи в 
хода на екскурзия.

Оценка на 
практически 
дейности.

79 31 Как да живеем в 
хармония с природата 
около нас

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

Обобщаване на 
учебното съдържание.

Устна проверка.

80 32 Проверка на изходното 
равнище

Контрол и оценка Решаване на тестови 
задачи.

Контролна работа. Тест за 
изходящо 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
равнище (от 
Книга за 
учителя).

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

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като 
се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.
2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.
3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по 
училищен учебен план за съответния клас.
4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.
5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от 
учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.
6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно 
разпределение.
7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.
8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива). 
9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на 
учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната 
учебна програма.
10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху 
цял раздел) при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни
упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и 
форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма. 
11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се 
отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно 
разпределение на задължителните учебни часове за годината.
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