Т Е М А Т И Ч Е Н

П Л А Н

на учебния материал по Човекът и обществото за ІІІ-ти клас

Дата

Тема на урока

№

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Обобщена тема: НАШАТА РОДИНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
България - моята родина
Пред картата на родината ни

София - столица на нашата родина
Обобщена тема:
ТРАКИТЕ - НАЙ -СТАРИТЕ ЖИТЕЛИ
НА ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ
Траките - най-старите жители на днешните
български земи
Вярванията и съкровищата на траките
Обобщена тема:
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В НАЙСТАРИ
ВРЕМЕНА
Славяните и древните българи
Създаване на българската държава
Тайните на времето в историята упражнение
България - християнска държава

бр.
час

1
1

1

1

1

1

13.
14.

15.

Труд и начин на живот на българите

1

16.

18.

Да проверим какво знаем и можем
Българската държава в най-стари времена
Обобщена тема:
НАРОДНИ БУДИТЕЛИ
Народни будители
Възрожденското училище и църква

19.
20.

Възрожденският град
Борци за свобода

21.

Обобщена тема:
СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

17.

Разбира значимостта на
християнството за
културата, идентичността и
човешкото ежедневие.
2.Описва ролята на
църквата в живота на
държавата и хората.

1
1

1

12.

1.Описва способи за
изобразяване на
повърхнина и води върху
карта.
2.Посочва върху картата по
важни условни знаци.
3.Посочва столицата на
България на картата.
Описва забележителностите
на София и културните
паметници на България
1.Описва условни елементи
от живота на траките.
2.Разказва за религиозни
представи на древните
траки.

1

Златният век на българската книжнина
Да проверим какво знаем и можем
Религиозните вярвания и животът на
траките,
славяните и българите
Двубоят между България и Византия
Възходът на българското царство
Залезът на Второто българско царство

10.
11.

Очаквани резултати

1
1
1
1

1

1
1

1.Разбира ролята на
модерната просвета за
напредъка на българското
общество и ролята на
Църквата за българската
идентичност.
2.Разбира различието
между хората, основано на
език религия и обичай.

1
1
1.Разбира основни права и
задължения на българските
граждани.

забележка

22.

23.

Свободна България
Богатството на българската култура

1
1

Официалните празници в Република
България

1

24.

1
Народни празници и обичаи
Да проверим какво знаем и можем
Миналото на България
Обобщена тема:
ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ
Повърхнина на България - низини и равнини

1

27.

Планините на България

1

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Времето и сезоните в България
Водното богатство
Почви и растителен свят
Животински свят
Природните забележителности на България
Опазване на българската природа
Природата на моя роден край - Упражнение
Да проверим какво знаем и можем
Природните богатства на България
Обобщена тема:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЧОВЕКА
И
ОКОЛНАТА СРЕДА
Трудовата дейност на хората ( 1 )

1
1
1
1
1
1
1
1

37.

Трудовата дейност на хората ( 2 )

1

38.

Трудовата дейност на хората и околната
среда
Културни забележителности на България
Обобщена тема:
МОЯТ РОДЕН КРАЙ
Трудовата дейност на хората в моя роден
край Упражнение

1

25.

26.

36.

39.
40.

41.
42.

43.

2.Дава примери за
бележити българи.
3.Разграничава официални
празници на Република
България от празниците на
различните етнически
общшности.

Да проверим какво знаем и можем
Човекът и околната среда
Природата и трудовата дейност на хората
в
моята родина - ГОДИШНО
ОБОБЩЕНИЕ
Миналото на нашия народ ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

1

1

1.Описва повърхнината на
България и значението и за
живота на хората.
2.Описва природните
дадености.
3.Описва значението на
природните дадености за
живота на хората и посочва
необходимостта от
опазването им.

1.Описва типични трудови
дейности и посочва
значението на всяка от тях.
2.Дава примери за
зависимостта на човека от
природата в миналото и
сега.
3.Дава примери за
технически нововъведения
и промените, предизвикани
от тях в бита на хората и в
околната среда.
4.Дава примери за
положителното и
отрицатнелното
взаимодействие между
човекта и околната среда.

1

1

1
1

1

1.Описва природата на
родния край и дава примери
за опазването и.
2.Обяснява връзката между
трудовата дейност на
хората от родния край и
природните дадености.

