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РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ  

 „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” 

ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания 

 І – VІІІ клас 

 

 

I. Общо представяне на учебната програма 

Учебната програма е предназначена за ученици със специални образователни потребности – 

с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество увреждания от І до VІІІ клас. 

Модулите са подредени във възходящ ред, съответстващ на потенциалните способности на 

учениците съобразно степента на увреждането им. Децата с множество увреждания могат да имат 

различна степен на умствена изостаналост, което изисква педагогът да подбира подходящото ниво 

(модул) от всяко ядро индивидуално – в съответствие с индивидуалните потребности и 

възможности, както и с възрастовите особености на всеки ученик. 

Програмата има отворен характер. Тя позволява изискванията за постигане на определеното 

равнище на знания, умения и компетентности да се прилагат гъвкаво в зависимост от 

потребностите и способностите на учениците и в съответствие с училищния учебен план или с 

индивидуалния учебен план на съответния ученик. Това дава възможност на учителя да определя 

интензивността на учебния процес. Това би улеснило създаването на индивидуални програми, в 

които може да се комбинират елементи от различните модули по даден предмет.  

Учебната програма обединява съдържанието на учебните предмети „Околен свят”, „Човекът 

и природата”, „Биология и здравно образование”, „Химия и опазване на околната среда” и „Физика 

и астрономия”. 

       Обучението в І – VІІІ клас е до 2 часа седмично. 
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II. Цели на обучението 

Придобиване на базисни знания за:  

 Живата и нежива природа; основни характеристики на тела и вещества; елементарни 

физични и химични явления. 

 Употребата на веществата в зависимост от свойствата им. 

 Разпространението и значението на въздуха и водата. 

 Жизнените процеси хранене и движение. 

 Групиране на животните и растенията по определени признаци. 

 Връзката на живите организми с тяхната среда. 

 Необходимостта от опазване на природата и взаимовръзката човек-природа. 

 Елементи от устройството на човешкото тяло. 

 Хигиенните правила и грижите за здравето. 

 Взаимовръзката човек-природа и опазването на природата като важен елемент за 

съществуването и за здравето на човека.  

Степените на свободата на учителя са свързани с избора на знания (понятия, 

закономерности, теории) и начина на управление на познавателната дейност, а също така и с 

умението му за гъвкав подход съобразно индивидуалните характеристики на всеки ученик и 

възможностите му за учене. 
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III. Очаквани резултати от обучението 

 

Ядра на 

учебното 

съдържание 

Очаквани 

резултати на 

равнище 

учебна 

програма 

Елементарни знания 

(представи) 

Умения, включително 

социални умения 
Компетентности Контекст и дейности 

Ядро1. 

Социално 

взаимодейств

ие и 

социализация. 

Общуване с 

природата  

Модул 1. 

Способност 

на ученика да 

разбира и 

отговаря да 

елементарни 

въпроси, 

свързани със 

заобикалящат

а го среда 

Теми: 

1. Моето семейство и 

природата 

2. Хранене и здраве 

3. Емоции и общуване с 

природата. 

Умения за невербално и 

вербално общуване с 

природата; 

за описание на 

предмети, животни 

растения или елементи; 

за задаване на въпроси; 

за изграждане на 

принадлежност на 

ученика към групата. 

1. Стимулирана 

говорна активност; 

сътрудничество в  

учебна ситуация. 

2. Диференциране 

на предмети от 

живата и нежива 

природа  

3. Групиране на 

предмети по общи 

признаци 

4. Разбиране на 

основни понятия от 

заобикалящата 

среда 

Участие във 

функционални, 

символични и 

тематични  игри.  

Наблюдение и 

отразяване на 

видяното със 

средствата на 

изобразителното 

изкуство 

Модул 2. 

Назовава 

предмети и 

животни от 

най-близкото 

обкръжение 

1. Видове растения (дървета, 

храсти, треви) 

2. Превозни средства и 

въздух 

3. Училище и природа 
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Модул 3. 

Диференцира 

и групира  по 

съществени 

признаци 

1. Диференциране на дървета, 

храсти, треви 

2. Назоваване на основни 

превозни средства 

3. Назоваване на основни  

понятия, свързани с 

природата 

Очаквани резултати: 

Придобиване на елементарни 

представи за живата и 

неживата природа (предмети, 

животни и растения) 

Ядро 2:  

Жива и 

нежива 

природа  

Модул 1 

Различава 

някои често 

използвани 

във 

всекидневиет

о вещества по 

техни 

свойства 

(вода, въздух, 

метал, дърво)  

Теми: 

1. Водата в природата 

2. Въздух – основни свойства 

3. Видове материали 

(свойства) - дърво, хартия, 

пластмаса, метал 

Различава основните 

свойства на водата, 

въздуха и разбира 

значението им за хората. 

Различава и назовава 

основни природни 

явления и елементарни 

химични реакции 

Слуша и разбира кратки 

текстове, свързани с 

темите  

Създаване на речников 

1. Ученикът се 

ориентира в 

различни 

практически 

ситуации, свързани 

с наученото, 

използва научни 

названия. 

Мотивиране и 

стимулиране на 

възможности за водене 

на разговор с помощ 

от учителя. Изобразява 

наученото чрез 

рисуване и 

моделиране. 

Модул 2 1. Сезони – основни 
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Различава 

природни 

явления и 

процеси 

(вятър, дъжд, 

слънце, сняг) 

характеристики 

2. Природни явления – дъжд, 

вятър,сняг, и др.  

3. Природен кръговрат 

фонд - активен и 

пасивен. Използване на 

думи по теми от 

ежедневната  битова и 

учебна дейност. 

Модул 3 

Различава и 

назовава 

елементарни 

химични 

реакции – 

разтваряне, 

горене, 

изпарение 

1. Вода –  агрегатни 

състояния, свойства и 

значение  

2. Въздух - свойства и 

значение 

3. Химични реакции 

/превръщане на едни 

вещества в други/ 

Очаквани резултати: 

Диференцира живата от 

нежива природа 

Разграничава и разпознава 

основни природни явления 

Разпознава елементарни 

химични реакции 

Ядро 3: 

Жизнени 

процеси 

Модул 1.  

Изброява 

жизнените 

Теми: 

1. Храната на животните 

2. Храната на хората 

Извършва наблюдения 

върху обекти от 

природата 

1.Разбира 

значението и 

важността на 

Следване на насоки в 

позната и непозната 

среда. 
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процеси 

хранене, 

движение и 

размножаване  

3. Начини на движение на 

живите организми и 

размножаване 

(краткосрочни и 

дългосрочни), прави 

кратко описание на 

природни явления. 

опазването на 

природата и спазва 

елементарни 

правила. 

Модул 2. 

Разграничава 

живите 

организми от 

неживи тела 

1. Видове животни 

2. Видове птици 

3. Среда на живот 

Модул 3. 

Описва 

разнообразни 

взаимодейств

ия на 

организмите 

със средата, 

която 

обитават 

1.Климат и животни 

2.Климат и птици 

3.Хората и животните 

Очаквани резултати: 

Разграничава живите 

организми от неживите тела - 

организмите се хранят, растат 

и се променят, 

взаимодействат със средата и 

се размножават. 

Групира живите организми 

на растения и животни 

според храненето и 

движението им. 

Ядро 4: Модул 1. Теми: Описва някои свойства 1. Разпознава трите Използва и прилага 
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Вещества, 

тела и 

организми 

Описва 

свойствата и 

разпространен

ието на водата 

и въздуха в 

природата и 

значението 

им за живота 

на земята 

1. Океани и морета 

2. Реки и езера 

3. Значение на въздуха и 

водата за хората 

на въздуха (прозрачен 

газ без цвят и мирис, 

поддържа дишането и 

горенето) и неговото 

разпространение; 

Описва някои свойства 

на водата (прозрачна 

течност, не поддържа 

горенето, разтваря други 

вещества, няма мирис); 

знае значението на 

часовника и се 

ориентира във времето  

различава и назовава 

сезоните  

агрегатни състояния 

на водата и 

основните видове 

валежи; 

2. Проследява по 

схема кръговрата на 

водата 

в природата; 

3. Обяснява 

значението и 

възможните 

дейности за 

опазване чистотата 

на водата и въздуха. 

4.Диференцира и 

описва промените 

на природата през 

различните сезони 

наученото в реални 

практически ситуации. 

Осъществява 

междупредметни 

връзки.  

Разбира художествени 

текстове с описания на  

природата. 

Илюстрира с 

елементите на 

изобразителното 

изкуство природни 

явления и обекти от 

живата и нежива 

природа. 

Създава кратки 

описателни текстове.  

Модул 2. 

Живи 

организми и 

среда 

Различава 

живата от 

неживата 

природа  

1. Свойства на телата – обем, 

маса, форма 

2. Живи организми-

групиране според начина на 

хранене и живот 

3. Опазване на природата, 

значение 

Модул 3. 

Обща 

представа за 

Земята и 

Космоса. 

1.Планети и звезди-движение 

2.Денонощие-тъмна и светла 

част.Часовник 

3.Пространствена ориентация 

Очаквани резултати 

Описва общи характеристики 

на телата 
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(заемат място, съставени са 

от вещества и 

имат маса и консистенция); 

Сравнява и различава   

свойства (вкус, цвят, 

прозрачност, твърдост, 

здравина) на някои 

материали от всекидневието 

и ги свързва с употребата им; 

Различава твърди тела, 

течности и газове 

по техни свойства (течно 

състояние, собствена форма, 

обем и мирис); 

назовава имена на някои 

планети; 

елементарни познания за 

пространството, 

астрономическото и 

метеорологичното време 

 Илюстрира с примери 

различни промени 

на телата и веществата 

(промяна на формата, 
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счупване и стриване на прах, 

при смесване, изгаряне, 

разтваряне). 

Ядро 5: 

Взаимовръзка 

между човека 

и природата 

Модул 1. 

 Обща 

представа за 

структурата 

на човешкото 

тяло и 

жизненоважн

ите органи. 

Теми: 

1. Части на човешкото тяло 

2. Жизнено важни органи 

3. Движение и основни 

функции 

Назовава (с примери) 

травми при движение, 

спорт, игри и правила за 

оказване на първа 

помощ; 

Прилага хигиенни 

правила за поддържане 

на правилна стойка на 

тялото; 

Прилага правила за 

поддържане на 

хигиената на устната 

кухина и на зъбите; 

Изрежда полезни храни 

и начини на хранене, 

спомагащи за растежа на 

тялото и укрепване на 

здравето.  

Спазва правилата за 

опазване на околната 

среда и се грижи за 

1. Познава хигиенни 

правила и 

начини за 

предпазване от 

болести и 

инциденти. 

2. Разбира 

необходимостта от 

лекарска помощ при 

наранявания и 

злополуки. 

3. Назовава 

дейности на човека, 

водещи до 

нарушаване на 

равновесието в 

природата. 

4. Различава и 

разбира, че силните 

звукове вредят на 

здравето на човека.  

Провежда практически 

дейности, свързани с 

почистване на 

природната среда. 

Провежда практически 

дейности, свързани със 

засаждане, 

наблюдение и  грижа 

за стайни растения. 

Провежда практически 

дейности, свързани с 

изработване и 

поставяне на къщички 

за птици. 

Практически прилага 

знания за първа 

медицинска помощ в 

игри, пресъздаващи 

различни ситуации. 

 

 

Модул 2. 

 Разбира 

зависимостта 

на човека и 

неговото 

здраве от 

природата 

1.Здраве - общо понятие и 

значение 

2.Хранене на човека и 

значение 

3.Връзка човек–природа 

Модул 3. 

Човекът и 

природата 

1.Природна среда -понятие и 

значение 

2.Опазване на природата -

жива и нежива 

3.Човекът – важно звено за 

съществуването на природата 
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4. Връзка между 

особеностите на природната 

среда и трудовата дейност на 

хората. 

5. Значение на природните 

дадености за живота и труда 

на хората.  

6. Природата на моето родно 

селище. 

Очаквани резултати: 

Знае каква е  природата в 

родното селище; 

Знае значението на водата, 

слънцето  и почвите за 

живота и труда на хората; 

Разпознава елементи от 

скелета  и мускулите, като 

опора на тялото и органи на 

движението; 

 Разпознава (по схема) 

основни органи в 

човешкото тяло и назовава 

тяхната функция; 

Прави връзка между 

нейната чистота и 

красота. 

 5. Грижи се за 

опазване на 

природната среда. 
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природните дадености на 

родното място и трудовата 

дейност на хората.  

Знае основни правила за 

опазване на околната среда.  
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IV. Специфични методи и форми за оценяване постиженията на ученика в 

обучението  

Постиженията на учениците трябва да се съотнасят с очакваните резултати на ниво 

учебна програма и по теми, като се използват разнообразни обективни методи и форми на 

оценяване. Учителят извършва системно наблюдение върху работата на учениците. Оценката 

трябва да се определя като се има предвид комплексността от знания и индивидуалните умения. 

На учениците трябва да се даде възможност да постигат възможно най-добри резултати чрез 

създаване на емоционална и положителна учебна среда. Учителят наблюдава и променя 

собствената си стратегия на преподаване като отчита постигнатите от учениците резултати. 

Също така мотивира учениците според индивидуалните им възможности да изпитват 

емоционална удовлетвореност от резултатите. 

 

V. Общи  методически указания по прилагане на учебната програма 

Учителят широко използва наблюдението, експеримента, както и нагледни средства и 

обучаващи игри, интерактивни методи, което е условие за по-лесно разбиране и осмисляне на 

информацията. Учениците се включват в разнообразни дейности – наблюдават обекти и 

явления, рисуват, участват в ролеви и дидактични игри, извършват разнообразни практически 

дейности (засаждане, грижи за растения и животни), отразяват чрез различни изразни средства 

резултатите от проведени наблюдения и обекти, сравняват и групират обекти по дадени 

признаци, посочват някои връзки и зависимости, споделят преживявания и личен опит. 


