
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО “Българознание” ЗА V КЛАС 

(ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ “ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ”) 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от 5 клас „Българознание“. Той ще е съчетание от 

учебните предмети География и икономика, История и цивилизации, Технологии и предприемачество. 40 ученици 

ще изучават дисциплината в продължение на 3 последователни години с надграждане на знанията и 

компетентностите им. 

   Разчупването на традиционното преподаване ще доведе до постигане на добри резултати в учебните часове. 

Смятам, че учениците ще станат по-независими, ще могат умело да излагат аргументи, да отстояват позиции, да 

проявяват толерантност към мнението на другите. Чрез използване на различни методи и средства в обучението: 

подпомагане на учениците в процеса на усвояване на света чрез  прилагане на конкретен опит, ситуационни 

методи  /свързани със стимулиране оригиналността на мисленето/, изказването на мнение, тълкуване и оценяване на 

алтернативни и нестандартни мнения/, осъществяване на междупредметни и социокултурни  връзки,  дебати, 

дискусия, проектна работа,  мултимедийни презентации, ролеви игри, разнообразни творчески и изследователски 

задачи ще се постигне гъвкавост и креативност.   

 

 



I.Цели:  

- Да се опознае красотата и културно-историческото наследство на родния град иродина с цел създаване на 

възможностза овладяване на умението на децата да живеят заедно-семейство-училище-общество. 

- Приобщаване на учениците към културното богатство на българския народ, включващо традиции, обреди, обичаи. 

 - Вниманието на учениците да се насочи към богатството на българската природа.  

 - Да се формира гражданско самосъзнание и осигуряване на богата възпитателна и образователна среда, която да 

приобщава учениците по неповторим начин, към националната му принадлежност, като съхранява елементи от 

културното богатство на българския народ.  

-Да се овладеят знания за родния град и родина-исторически факти и природни забележителности. 

-Да се запали пламъчето на родолюбието в душата на всеки ученик, чрез включване на семейството и училището за 

реално осъществяване на културни традиции. 

-Да се стимулира и разгърне творческия потенциал на всяко дете, чрез включването му в различни изяви. 

-Да се осигури пълноценно взаимодействие на безопасно и културно поведение, здравословен начин на живот и 

самосъхранение на учениците в собствената им среда на живеене; да откриват красотите на природата и да полагат 

грижи за чистотата на родината. 

 

 



II.Очаквани резултати:  

-Засилване на чувството за сигурност, емоционален комфорт и привързаност на учениците към родното, към 

опазването на българската природа, възпитаване на екологична култура. 

- Повишаване на интелектуалното, емоционалното и социално-личностното развитие на учениците. 

- Работата им в екип по време на тези дейности да обогатят езиковата им култура и да им помага да преодоляват 

по-лесно проблемите в комуникацията 

 

 

III. Примерно разпределение на съдържанието по глобални теми: 

I.Антични селища в България 

II.Големи български географи 

III.Води в България 

IV.Релефни форми в България 

V.Земни форми 



VI.Растителност и животински свят  

VII.Забележителности в България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


