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  КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА КОНКРЕТНА УЧЕБНА СРЕДА

ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ 

НА УЧЕБНИКА



Учебникът покрива изцяло изискванията на учебната про-
грама по отношение на теми, нови понятия и компетентно-
сти като очаквани резултати от обучението. 

Учебното съдържание е структурирано в 32 теми, които 
отговарят на препоръчителното разпределение на часовете: 
17 за нови знания, 13 за затвърдяване и за обобщение, 2 за 
диагностика – на входно и на изходно ниво.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА 3. КЛАС

 z текст на достъпен език и в съобразен обем
 z рубрика с въпроси за затвърдяване с 

различна степен на трудност 
 z познавателни задачи за индивидуална и 

групова работа
 z рубрика с допълнителна информация, която 

стимулира детския интерес 
 z речник с важни нови понятия
 z рубрика „Да запомня“ – лесен и интересен 

начин както за възприемане, така и за 
обобщение на ключова информация

МОТИВАЦИОННИ 
СТРАНИЦИ, 
които активизират 

познавателните нагласи.

 z разнообразни задачи за 
самостоятелна и екипна 
работа

 z опити, наблюдения и 
дискусии

 z увлекателни и достъпни 
проектни дейности за 
приложение на наученото.

ТЕМИ ЗА 
ОБОБЩЕНИЕ: 

 z актуализират, 
систематизират и 
обобщават придобити 
знания и умения чрез 
текст и изображение – 
илюстрации, таблици, 
схеми.

 z дават възможност за 
оценка и самооценка.

.
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.6 Въздух

ПРОЗРАЧЕН И НАВСЯКЪДЕ

ВЪЗДУХЪТ И НЕГОВИТЕ СВОЙСТВА

ВЪЗДУХЪТ Е НУЖЕН ЗА ДИШАНЕТО

Въздухът е навсякъде около нас. 
Чистият въздух е прозрачен, без цвят и 
без мирис. Затова не можем да го видим 
или помиришем, но усещаме неговото 
движение. Когато помахаш с ръка пред 
лицето си или когато духа вятър, ти 
усещаш движението на въздуха.

Въздухът е газ и притежава общите 
свойства на газовете. Той може да тече и 
няма собствена форма и собствен обем. 

Това му позволява да прониква навсякъде 
и да запълва всяко свободно пространство. 
Въздух има в празната чаша, в малките 
разстояния между песъчинките, в почвата. 
Всяко място, което изглежда празно, 
всъщност е запълнено с въздух.

Въздухът има свойството да поддържа 
горенето. Ако покрием запалена свещ с 
буркан, тя бързо ще угасне без приток на 
свеж въздух. 

Движението на въздуха 
наричаме вятър.

Въздухът запълва всяко свободно 
място, дори да е съвсем малко като 
дупчиците на домакинската гъба.

Хората, животните, растенията се нуждаят 
от въздух. Той е необходим за дишането и без 
него животът е невъзможен.

За горенето е нужен въздух. 

Когато диша, човек поема въздух. 
Колко време ще издържиш, ако 
затвориш уста и стиснеш с  пръсти 
носа си?

дупчиците на домакинската гъба.
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ВЯТЪР – движението на 
въздуха в природата.

Наистина ли въздухът е 
навсякъде около нас? Проверете и 

обсъдете. Направете изводи за свойствата и 
разпространението на въздуха.

Ако пуснем бучка 
захар в чаша с вода, 
се появяват малки 
мехурчета въздух. Къде 
е бил той преди това? 

Какво се наблюдава, 
щом духнем през 
сламка в чаша с 
течност? 

От празна чаша, 
потопена с дъното 
нагоре в съд с вода, 
излизат мехурчета. 
Наистина ли чашата 
е била празна? 

Какво усещаме, щом 
развеем ветрило пред 
лицето си? 

1. Какво представлява 
въздухът? Посочи примери за 
неговото разпространение.
2. Кои общи за газовете 
свойства притежава въздухът?
3. Кое свойство на въздуха е 
важно за горенето?
4. Можем ли без въздух? 
Защо?

Защо при пожар в 
помещение не бива да се 
отварят прозорци?

Хората използват движението 
на въздуха от древни 
времена. Пример за това са 
платноходките и вятърните 
мелници. Днес силата на 
вятъра се използва и за 
производство на електричество.

навсякъде около нас
газ

поддържа горенето 
прозрачен

без цвят 
и мирис

важен за 
дишането

ВЪЗДУХ

ТЕМИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ:

2 5

7. Прочетете текста. С помощта на информацията в него обсъдете кой е прав и 
защо. Предложете начини за пестене на вода у дома.

6. За какво хората използват 
водата? Кои дейности я 

замърсяват? Как да помогнем за 
опазване на чистотата ѝ?

5. Къде въздухът е чист? С помощта 
на графиката определете какво 

е причинило замърсяване на въздуха 
в селището. Предложете дейности за 
намаляване на замърсяването.

УПРАЖНЕНИЯУПРАЖНЕНИЯ

Водата е едно от най-разпространените 
вещества на Земята. Морета и океани 
покриват над 2/3 от земната повърхност. 
Вода тече в реки, езера и потоци на сушата. 
Ще я открием във въздуха, в почвата и 
замръзнала в ледници. 

Сред това изобилие понякога забравяме 
колко ценна е чистата питейна вода. Ако 
си представим, че можем да съберем 
цялото количество вода на Земята в една 
вана, то с прясна, несолена вода бихме 
напълнили една-единствена чаша. Хората 
зависят от този ограничен воден ресурс. 
Само от него могат да получат вода, годна 
за пиене и употреба в домакинството, 
фабриките, селското стопанство.

Има много вода 
навсякъде около 
нас. Затова не е 
нужно да я пестим.

Много малка част от водата 
на Земята може да се 
използва от хората за пиене 
и други нужди. Затова е 
важно да я пестим.важно да я пестим.

ни
во

 н
а 

за
мъ

рс
яв

ан
е

замърсители

.
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4. По кои свои свойства въздухът и водата си приличат? По кои се различават? 
Какво друго е общо между тях?Какво друго е общо между тях?

ГАЗ

9 За чист въздух и чиста вода

1. На масата за закуска са поставени три чаши 
– с вода, с мляко и с плодов сок. Коя чаша е 
пълна с вода? Кои свойства отличават водата 
от останалите две течности? С помощта на 
кои сетивни органи ще ги установите?

3. Какво е добавено към водата във всеки съд? Кои вещества са се разтворили във вода? 

2. Коя свещ ще гори най-
дълго? Коя ще изгасне 
най-бързо? Обяснете защо.

1

2

3

Няма цвят, 
вкус и мирис.

Разтваря 
някои 
вещества.

Поддържа 
дишането. ТЕЧНОСТ

Поддържа 
горенето.

прозрачен/
прозрачна

Не поддържа 
горенето.

Прониква 
навсякъде.

Част от неживата природа, без която животът е невъзможен.

Може 
да тече.

ВОДА + ВОДА +

ВОДА + ВОДА +

2 4

1 3
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11 Тела и вещества

В света около нас има много и различни тела. Някои са част от природата, а други са създадени от човека. Телата имат обем, маса и са съставени от вещества. Могат да бъдат твърди тела, течности или газове. 

Човекът използва веществата, за да прави различни предмети. Тези вещества наричаме материали.
Материалите се различават по своите свойства – здравина, твърдост, прозрачност, пропускат или не пропускат вода. От свойствата на даден материал зависи за какво ще бъде използван.

ТЕЛА
Имат маса.

Имат обем.
Съставени са от вещества.

Твърдите тела запазват своята форма и обем. Течностите променят формата си, но запазват обема си. Газовете заемат формата и обема на съда, в който се намират.

има собствена форма
има собствен обем

може да тече

твърдо тяло течност газ

Въздухът и водата са незаменими за живота на Земята. Въздухът е прозрачен газ, 
който се намира навсякъде около нас. Той поддържа горенето и дишането. Водата е 
течност без цвят, вкус и мирис. Тя не поддържа горенето и може да разтваря други 
вещества. Опазването на чистотата на въздуха и водата е от значение за всички живи 
същества.

Въздухът и водата са незаменими за живота на Земята. Въздухът е прозрачен газ, 

твърдост, прозрачност, пропускат 

зависи за какво ще бъде използван.

Провери знанията си на страница 16 от учебната тетрадка. Определи как се справи. 

ОБОБЩЕНИЕ

2 4

19 Живите организми на сушата 
1. Свържи организмите с техните приспособления.

2. С кои организми ще съставиш хранителна верига? Запиши я. 

Полярен мак

Бяла мечка

Камила

Баобаб

Ниско тревисто 
растение, раз-
пространено из 
най-студените 
части на сушата.

Живее сред вечен 
лед и сняг.

Наричат я „корабът“ 
на пустините.

Дърво, растящо 
на много горещи 
и сухи места

Подобно на слънчогледа обръща 
цвета си към слънцето, за да 
получава колкото е възможно 
повече светлина и топлина.

Козината ѝ е с цвят, който ѝ 
помага да остане незабелязана. 
Големият слой мазнини под 
кожата я пазят от студ и я 
спасяват в периоди на глад.

Има дълги крайници, 
които я отдалечават от 
нагорещената земя. И дълги 
мигли, които предпазват 
очите ѝ от вятър и прах. 

Стъблото му е като огромен 
резервоар за вода. С помощта на 
този запас от влага преживява 
дългите периоди без дъжд.

жаба бял бор водно конче

бръмбар корояд кон кълвач
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Кой кого изяжда 16

2. Как водата стига от корените до листата и цветовете на растенията? Направи опита. 

1. Открий и огради грешките в хранителните вериги. Запиши ги правилно на 
празното място.

червей                 ябълка           врабче

трева         скакалец         змия         жаба

пеперуда          паяк           гущер

листо          листна въшка         калинка

пшеница         мишка        лисица        глиган 

УПРАЖНЕНИЯ

Какво ще ти трябва?   

Изпълнение  

стрък бял карамфил или друго цвете с бели цветове, пакетче 
боя за яйца или хранителна боя с цвят по избор, чаша

1. Напълни чашата с вода. Внимателно отвори пакетчето с 
боя и го изсипи във водата. Разбъркай, ако е необходимо.
2. Постави цветето във водата.
3. Изчакай едно денонощие. След това разгледай 
своето цвете. Какво се е променило в него? Опиши 
наблюденията си и направи извод от тях. 
                 Нарисувай илюстрация към опита. 
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 „Забележителности“ „Да научим повече 
за живите организми“

ПРОЕКТ

КАКВИ 
приспособления 
към условията 
на средата 
притежава?

НАЗВАНИЕ

Залепи снимка или нарисувай.

КОЯ е средата му?    

КЪДЕ ...

Хранителна верига, в 
която участва.

Застрашен ли е видът 
му от изчезване?

КОГА ...

КОЛКО ...

КАК ...

36

ДИАГНОСТИКА НА ИЗХОДНО НИВО

11. Растение, поставено за дълго време на тъмно, загива, защото:

14. Коя група включва само организми, за които сушата е среда на живот?

16. Кое от изброените е приспособление на широколистните дървета към условията 
на средата през зимата?

17. На кой ред са изброени само дейности, които не застрашават организмите и средата им?

18. Каква функция изпълнява посоченият със стрелка орган? 

19. Кои са органите на движение в човешкото тяло?

20. Да се храниш здравословно означава:

13. В коя хранителна верига не е допусната грешка?

15. Дългата шия и клюн при щъркела са приспособления за:

12. Към коя група животни може да бъде добавен таралежът според вида на 
приеманата храна?

а) измръзва   
б) не му достига въздух   
в) не може да произвежда хранителни вещества

а) прилеп, дъждовен червей, кактус  
б) водна лилия, змия, делфин
в) ела, мравка, мида

а) игловидни листа    б) листопад    в) покрити с власинки листа

а) дърводобив, риболов, автомобилен транспорт  
б) залесяване, изграждане на пречиствателни станции, разделно събиране на отпадъци
в) застрояване, селско стопанство, туризъм

а) участва в дишането   
б) преработва приетата храна 
в) осигурява движението на кръвта в тялото

а) кости и мускули    б) стъпала и длани    в) скелет и мозък

а) редовно да преяждаш   
б) да приемаш разнообразни храни
в) да се храниш само с месни продукти

а) котка           мишка          жито
б) червей          ябълка          врабче
в) трева           заек          вълк

а) движение  б) защита от неприятели   в) хранене

а) мечка, дива свиня   б) коза, охлюв   в) орел, змия

67

Какво зная и умея в края на трети клас

Различавам твърди тела, течности и газове. Познавам свойства на материалите. Описвам свойства на въздуха и водата и разбирам значението им за живота на организмите. Зная кое ги замърсява и познавам начини за опазване на чистотата им.
Разграничавам живите организми от неживите тела. Разпознавам жизнени процеси при организмите. Зная от какво се нуждаят растенията, за да изработват своята храна. Групирам животните според вида на приеманата от тях храна. 

Посочвам средата на живот на организмите и разбирам какво е нейното значение за съществуването им. Мога да съставям хранителна верига. Познавам характерни приспособления на растенията и животните към различните условия на тяхната среда. Разбирам необходимостта от опазване на организмите и тяхната среда.
Назовавам основни органи на човешкото тяло и техните функции. Познавам правила за здравословен начин на живот.

Провери знанията си на страница 35 от учебната тетрадка. 

ТЕМИ ЗА 
ДИАГНОСТИКА

с възможност за 
преговор и за тестова 

проверка
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Организмите и тяхната 

среда на живот

Защо скалите не растат 

като растенията?

Защо се различават растенията и 

животните на сушата и във водата?

Кой с какво се 
храни?

По какво гъбите приличат на животните?Как да опазим света 

за благото на всички 

живи същества?

КЪМ ТЕМИТЕ ЗА НОВИ 
ЗНАНИЯ:

 z самостоятелни задачи, подпомагащи 
разбирането

 z опитно-изследователски дейности

КЪМ ТЕМИТЕ ЗА 
ДИАГНОСТИКА:

 z тестова проверка на 
входно и на изходно ниво

КЪМ ТЕМИТЕ ЗА 
ЗАТВЪРДЯВАНЕ И ЗА 
ОБОБЩЕНИЕ:

 z работни листи за проектна дейност
 z тестове за текуща проверка 
 z опити и наблюдения

Тетрадката допълва учебника и осигурява условия за затвърдяване, обогатяване и практическо 
прилагане на усвоените компетентности. Предназначена е за работа в клас и за самоподготовка у дома.

Книгата за учителя съдържа детайлни 
методически разработки по всяка от 
темите и допълнителен методически 
ресурс – „Справочник на учителя“.

Съдържа разнообразни медийни продукти, които активират детския интерес, онагледяват 
учебното съдържание и подпомагат усвояването му. 

презентации с текст и изображения | образователни видеоклипове и анимации   
фотогалерии и аудиофрагменти |интерактивни игри, тестове и упражнения от различен тип

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
• за съвместна работа в клас 
• за самостоятелна подготовка у дома

ТЕМИ ЗА 
ЗАТВЪРДЯВАНЕ: 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

УЧЕБНИК

 ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ+
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 „Да научим повече за живите организми“

ПРОЕКТ

Човекът е опознал много от растенията и животните във водата и на сушата. 
Все още има такива, които крият тайните си. Те живеят в дълбините на океана, 
в неизследвани пещери или на други трудно достъпни места. Затова учените работят по проекти за изучаването им. Целта е да се опази разнообразието на организмите и да се съхранят условията в средата им на живот.Направете проучване за избрано от вас растение или животно. Опорните въпроси, по които се провежда проучване на обект, са: Кой? Кога? Къде? Какво? 

Как? Колко? Подредете информацията си в проекта по тези въпроси. 

ПРИМЕР: 

КАКВИ 
приспособления има за живот 
в тази 
среда? 

• Избери растение или животно.• Намери негови снимки или рисунки. • Потърси информация за избрания организъм в Интернет, в енциклопедии или в разговор с възрастни.
• Следвай въпросите от таблицата и запиши отговорите в учебната тетрадка на стр. 27. Допълни с още въпроси по твой избор.• Представи проекта пред съучениците си.

 Следвайте примера и посочените стъпки.

КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН

КОГА пристига 
и отлита? 

КЪДЕ гнезди? 

КОЛКО яйца 
снасят женските? 

РАСТЕНИЕ ЖИВОТНО
Коя е средата му на живот?

Какви приспособления има за живот в тази среда?
Къде се среща? (например поляни, гори, високи планини, полярни пустини и др.)

Кога цъфти и дава плод? Кога се размножава?
Как преживява 
неблагоприятните 
условия в средата си?

Как се храни? Дай примери за хранителни вериги, в които участва.
Колко дълго живее? Колко малки може да има?

Застрашен ли е видът му от изчезване?

КОЯ е средата му?    

КАК се 
храни?

По бреговете на големите 
сладководни басейни



Учебникът покрива изцяло изискванията на учебната про-
грама по отношение на теми, нови понятия и компетентно-
сти като очаквани резултати от обучението. 

Учебното съдържание е структурирано в 32 теми, които 
отговарят на препоръчителното разпределение на часовете: 
17 за нови знания, 13 за затвърдяване и за обобщение, 2 за 
диагностика – на входно и на изходно ниво.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА 3. КЛАС

 z текст на достъпен език и в съобразен обем
 z рубрика с въпроси за затвърдяване с 

различна степен на трудност 
 z познавателни задачи за индивидуална и 

групова работа
 z рубрика с допълнителна информация, която 

стимулира детския интерес 
 z речник с важни нови понятия
 z рубрика „Да запомня“ – лесен и интересен 

начин както за възприемане, така и за 
обобщение на ключова информация

МОТИВАЦИОННИ 
СТРАНИЦИ, 
които активизират 

познавателните нагласи.

 z разнообразни задачи за 
самостоятелна и екипна 
работа

 z опити, наблюдения и 
дискусии

 z увлекателни и достъпни 
проектни дейности за 
приложение на наученото.

ТЕМИ ЗА 
ОБОБЩЕНИЕ: 

 z актуализират, 
систематизират и 
обобщават придобити 
знания и умения чрез 
текст и изображение – 
илюстрации, таблици, 
схеми.

 z дават възможност за 
оценка и самооценка.

.
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.6 Въздух

ПРОЗРАЧЕН И НАВСЯКЪДЕ

ВЪЗДУХЪТ И НЕГОВИТЕ СВОЙСТВА

ВЪЗДУХЪТ Е НУЖЕН ЗА ДИШАНЕТО

Въздухът е навсякъде около нас. 
Чистият въздух е прозрачен, без цвят и 
без мирис. Затова не можем да го видим 
или помиришем, но усещаме неговото 
движение. Когато помахаш с ръка пред 
лицето си или когато духа вятър, ти 
усещаш движението на въздуха.

Въздухът е газ и притежава общите 
свойства на газовете. Той може да тече и 
няма собствена форма и собствен обем. 

Това му позволява да прониква навсякъде 
и да запълва всяко свободно пространство. 
Въздух има в празната чаша, в малките 
разстояния между песъчинките, в почвата. 
Всяко място, което изглежда празно, 
всъщност е запълнено с въздух.

Въздухът има свойството да поддържа 
горенето. Ако покрием запалена свещ с 
буркан, тя бързо ще угасне без приток на 
свеж въздух. 

Движението на въздуха 
наричаме вятър.

Въздухът запълва всяко свободно 
място, дори да е съвсем малко като 
дупчиците на домакинската гъба.

Хората, животните, растенията се нуждаят 
от въздух. Той е необходим за дишането и без 
него животът е невъзможен.

За горенето е нужен въздух. 

Когато диша, човек поема въздух. 
Колко време ще издържиш, ако 
затвориш уста и стиснеш с  пръсти 
носа си?

дупчиците на домакинската гъба.
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ВЯТЪР – движението на 
въздуха в природата.

Наистина ли въздухът е 
навсякъде около нас? Проверете и 

обсъдете. Направете изводи за свойствата и 
разпространението на въздуха.

Ако пуснем бучка 
захар в чаша с вода, 
се появяват малки 
мехурчета въздух. Къде 
е бил той преди това? 

Какво се наблюдава, 
щом духнем през 
сламка в чаша с 
течност? 

От празна чаша, 
потопена с дъното 
нагоре в съд с вода, 
излизат мехурчета. 
Наистина ли чашата 
е била празна? 

Какво усещаме, щом 
развеем ветрило пред 
лицето си? 

1. Какво представлява 
въздухът? Посочи примери за 
неговото разпространение.
2. Кои общи за газовете 
свойства притежава въздухът?
3. Кое свойство на въздуха е 
важно за горенето?
4. Можем ли без въздух? 
Защо?

Защо при пожар в 
помещение не бива да се 
отварят прозорци?

Хората използват движението 
на въздуха от древни 
времена. Пример за това са 
платноходките и вятърните 
мелници. Днес силата на 
вятъра се използва и за 
производство на електричество.

навсякъде около нас
газ

поддържа горенето 
прозрачен

без цвят 
и мирис

важен за 
дишането

ВЪЗДУХ

ТЕМИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ:

2 5

7. Прочетете текста. С помощта на информацията в него обсъдете кой е прав и 
защо. Предложете начини за пестене на вода у дома.

6. За какво хората използват 
водата? Кои дейности я 

замърсяват? Как да помогнем за 
опазване на чистотата ѝ?

5. Къде въздухът е чист? С помощта 
на графиката определете какво 

е причинило замърсяване на въздуха 
в селището. Предложете дейности за 
намаляване на замърсяването.

УПРАЖНЕНИЯУПРАЖНЕНИЯ

Водата е едно от най-разпространените 
вещества на Земята. Морета и океани 
покриват над 2/3 от земната повърхност. 
Вода тече в реки, езера и потоци на сушата. 
Ще я открием във въздуха, в почвата и 
замръзнала в ледници. 

Сред това изобилие понякога забравяме 
колко ценна е чистата питейна вода. Ако 
си представим, че можем да съберем 
цялото количество вода на Земята в една 
вана, то с прясна, несолена вода бихме 
напълнили една-единствена чаша. Хората 
зависят от този ограничен воден ресурс. 
Само от него могат да получат вода, годна 
за пиене и употреба в домакинството, 
фабриките, селското стопанство.

Има много вода 
навсякъде около 
нас. Затова не е 
нужно да я пестим.

Много малка част от водата 
на Земята може да се 
използва от хората за пиене 
и други нужди. Затова е 
важно да я пестим.важно да я пестим.

ни
во

 н
а 

за
мъ

рс
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е

замърсители

.
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4. По кои свои свойства въздухът и водата си приличат? По кои се различават? 
Какво друго е общо между тях?Какво друго е общо между тях?

ГАЗ

9 За чист въздух и чиста вода

1. На масата за закуска са поставени три чаши 
– с вода, с мляко и с плодов сок. Коя чаша е 
пълна с вода? Кои свойства отличават водата 
от останалите две течности? С помощта на 
кои сетивни органи ще ги установите?

3. Какво е добавено към водата във всеки съд? Кои вещества са се разтворили във вода? 

2. Коя свещ ще гори най-
дълго? Коя ще изгасне 
най-бързо? Обяснете защо.

1

2

3

Няма цвят, 
вкус и мирис.

Разтваря 
някои 
вещества.

Поддържа 
дишането. ТЕЧНОСТ

Поддържа 
горенето.

прозрачен/
прозрачна

Не поддържа 
горенето.

Прониква 
навсякъде.

Част от неживата природа, без която животът е невъзможен.

Може 
да тече.

ВОДА + ВОДА +

ВОДА + ВОДА +

2 4

1 3
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11 Тела и вещества

В света около нас има много и различни тела. Някои са част от природата, а други са създадени от човека. Телата имат обем, маса и са съставени от вещества. Могат да бъдат твърди тела, течности или газове. 

Човекът използва веществата, за да прави различни предмети. Тези вещества наричаме материали.
Материалите се различават по своите свойства – здравина, твърдост, прозрачност, пропускат или не пропускат вода. От свойствата на даден материал зависи за какво ще бъде използван.

ТЕЛА
Имат маса.

Имат обем.
Съставени са от вещества.

Твърдите тела запазват своята форма и обем. Течностите променят формата си, но запазват обема си. Газовете заемат формата и обема на съда, в който се намират.

има собствена форма
има собствен обем

може да тече

твърдо тяло течност газ

Въздухът и водата са незаменими за живота на Земята. Въздухът е прозрачен газ, 
който се намира навсякъде около нас. Той поддържа горенето и дишането. Водата е 
течност без цвят, вкус и мирис. Тя не поддържа горенето и може да разтваря други 
вещества. Опазването на чистотата на въздуха и водата е от значение за всички живи 
същества.

Въздухът и водата са незаменими за живота на Земята. Въздухът е прозрачен газ, 

твърдост, прозрачност, пропускат 

зависи за какво ще бъде използван.

Провери знанията си на страница 16 от учебната тетрадка. Определи как се справи. 

ОБОБЩЕНИЕ

2 4

19 Живите организми на сушата 
1. Свържи организмите с техните приспособления.

2. С кои организми ще съставиш хранителна верига? Запиши я. 

Полярен мак

Бяла мечка

Камила

Баобаб

Ниско тревисто 
растение, раз-
пространено из 
най-студените 
части на сушата.

Живее сред вечен 
лед и сняг.

Наричат я „корабът“ 
на пустините.

Дърво, растящо 
на много горещи 
и сухи места

Подобно на слънчогледа обръща 
цвета си към слънцето, за да 
получава колкото е възможно 
повече светлина и топлина.

Козината ѝ е с цвят, който ѝ 
помага да остане незабелязана. 
Големият слой мазнини под 
кожата я пазят от студ и я 
спасяват в периоди на глад.

Има дълги крайници, 
които я отдалечават от 
нагорещената земя. И дълги 
мигли, които предпазват 
очите ѝ от вятър и прах. 

Стъблото му е като огромен 
резервоар за вода. С помощта на 
този запас от влага преживява 
дългите периоди без дъжд.

жаба бял бор водно конче

бръмбар корояд кон кълвач
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Кой кого изяжда 16

2. Как водата стига от корените до листата и цветовете на растенията? Направи опита. 

1. Открий и огради грешките в хранителните вериги. Запиши ги правилно на 
празното място.

червей                 ябълка           врабче

трева         скакалец         змия         жаба

пеперуда          паяк           гущер

листо          листна въшка         калинка

пшеница         мишка        лисица        глиган 

УПРАЖНЕНИЯ

Какво ще ти трябва?   

Изпълнение  

стрък бял карамфил или друго цвете с бели цветове, пакетче 
боя за яйца или хранителна боя с цвят по избор, чаша

1. Напълни чашата с вода. Внимателно отвори пакетчето с 
боя и го изсипи във водата. Разбъркай, ако е необходимо.
2. Постави цветето във водата.
3. Изчакай едно денонощие. След това разгледай 
своето цвете. Какво се е променило в него? Опиши 
наблюденията си и направи извод от тях. 
                 Нарисувай илюстрация към опита. 
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 „Забележителности“ „Да научим повече 
за живите организми“

ПРОЕКТ

КАКВИ 
приспособления 
към условията 
на средата 
притежава?

НАЗВАНИЕ

Залепи снимка или нарисувай.

КОЯ е средата му?    

КЪДЕ ...

Хранителна верига, в 
която участва.

Застрашен ли е видът 
му от изчезване?

КОГА ...

КОЛКО ...

КАК ...

36

ДИАГНОСТИКА НА ИЗХОДНО НИВО

11. Растение, поставено за дълго време на тъмно, загива, защото:

14. Коя група включва само организми, за които сушата е среда на живот?

16. Кое от изброените е приспособление на широколистните дървета към условията 
на средата през зимата?

17. На кой ред са изброени само дейности, които не застрашават организмите и средата им?

18. Каква функция изпълнява посоченият със стрелка орган? 

19. Кои са органите на движение в човешкото тяло?

20. Да се храниш здравословно означава:

13. В коя хранителна верига не е допусната грешка?

15. Дългата шия и клюн при щъркела са приспособления за:

12. Към коя група животни може да бъде добавен таралежът според вида на 
приеманата храна?

а) измръзва   
б) не му достига въздух   
в) не може да произвежда хранителни вещества

а) прилеп, дъждовен червей, кактус  
б) водна лилия, змия, делфин
в) ела, мравка, мида

а) игловидни листа    б) листопад    в) покрити с власинки листа

а) дърводобив, риболов, автомобилен транспорт  
б) залесяване, изграждане на пречиствателни станции, разделно събиране на отпадъци
в) застрояване, селско стопанство, туризъм

а) участва в дишането   
б) преработва приетата храна 
в) осигурява движението на кръвта в тялото

а) кости и мускули    б) стъпала и длани    в) скелет и мозък

а) редовно да преяждаш   
б) да приемаш разнообразни храни
в) да се храниш само с месни продукти

а) котка           мишка          жито
б) червей          ябълка          врабче
в) трева           заек          вълк

а) движение  б) защита от неприятели   в) хранене

а) мечка, дива свиня   б) коза, охлюв   в) орел, змия
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Какво зная и умея в края на трети клас

Различавам твърди тела, течности и газове. Познавам свойства на материалите. Описвам свойства на въздуха и водата и разбирам значението им за живота на организмите. Зная кое ги замърсява и познавам начини за опазване на чистотата им.
Разграничавам живите организми от неживите тела. Разпознавам жизнени процеси при организмите. Зная от какво се нуждаят растенията, за да изработват своята храна. Групирам животните според вида на приеманата от тях храна. 

Посочвам средата на живот на организмите и разбирам какво е нейното значение за съществуването им. Мога да съставям хранителна верига. Познавам характерни приспособления на растенията и животните към различните условия на тяхната среда. Разбирам необходимостта от опазване на организмите и тяхната среда.
Назовавам основни органи на човешкото тяло и техните функции. Познавам правила за здравословен начин на живот.

Провери знанията си на страница 35 от учебната тетрадка. 

ТЕМИ ЗА 
ДИАГНОСТИКА

с възможност за 
преговор и за тестова 

проверка

29

Организмите и тяхната 

среда на живот

Защо скалите не растат 

като растенията?

Защо се различават растенията и 

животните на сушата и във водата?

Кой с какво се 
храни?

По какво гъбите приличат на животните?Как да опазим света 

за благото на всички 

живи същества?

КЪМ ТЕМИТЕ ЗА НОВИ 
ЗНАНИЯ:

 z самостоятелни задачи, подпомагащи 
разбирането

 z опитно-изследователски дейности

КЪМ ТЕМИТЕ ЗА 
ДИАГНОСТИКА:

 z тестова проверка на 
входно и на изходно ниво

КЪМ ТЕМИТЕ ЗА 
ЗАТВЪРДЯВАНЕ И ЗА 
ОБОБЩЕНИЕ:

 z работни листи за проектна дейност
 z тестове за текуща проверка 
 z опити и наблюдения

Тетрадката допълва учебника и осигурява условия за затвърдяване, обогатяване и практическо 
прилагане на усвоените компетентности. Предназначена е за работа в клас и за самоподготовка у дома.

Книгата за учителя съдържа детайлни 
методически разработки по всяка от 
темите и допълнителен методически 
ресурс – „Справочник на учителя“.

Съдържа разнообразни медийни продукти, които активират детския интерес, онагледяват 
учебното съдържание и подпомагат усвояването му. 

презентации с текст и изображения | образователни видеоклипове и анимации   
фотогалерии и аудиофрагменти |интерактивни игри, тестове и упражнения от различен тип

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
• за съвместна работа в клас 
• за самостоятелна подготовка у дома

ТЕМИ ЗА 
ЗАТВЪРДЯВАНЕ: 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

УЧЕБНИК

 ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ+
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 „Да научим повече за живите организми“

ПРОЕКТ

Човекът е опознал много от растенията и животните във водата и на сушата. 
Все още има такива, които крият тайните си. Те живеят в дълбините на океана, 
в неизследвани пещери или на други трудно достъпни места. Затова учените работят по проекти за изучаването им. Целта е да се опази разнообразието на организмите и да се съхранят условията в средата им на живот.Направете проучване за избрано от вас растение или животно. Опорните въпроси, по които се провежда проучване на обект, са: Кой? Кога? Къде? Какво? 

Как? Колко? Подредете информацията си в проекта по тези въпроси. 

ПРИМЕР: 

КАКВИ 
приспособления има за живот 
в тази 
среда? 

• Избери растение или животно.• Намери негови снимки или рисунки. • Потърси информация за избрания организъм в Интернет, в енциклопедии или в разговор с възрастни.
• Следвай въпросите от таблицата и запиши отговорите в учебната тетрадка на стр. 27. Допълни с още въпроси по твой избор.• Представи проекта пред съучениците си.

 Следвайте примера и посочените стъпки.

КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН

КОГА пристига 
и отлита? 

КЪДЕ гнезди? 

КОЛКО яйца 
снасят женските? 

РАСТЕНИЕ ЖИВОТНО
Коя е средата му на живот?

Какви приспособления има за живот в тази среда?
Къде се среща? (например поляни, гори, високи планини, полярни пустини и др.)

Кога цъфти и дава плод? Кога се размножава?
Как преживява 
неблагоприятните 
условия в средата си?

Как се храни? Дай примери за хранителни вериги, в които участва.
Колко дълго живее? Колко малки може да има?

Застрашен ли е видът му от изчезване?

КОЯ е средата му?    

КАК се 
храни?

По бреговете на големите 
сладководни басейни



за УЧЕНИКА за УЧИТЕЛЯ

ВСИЧКО НЕОБХОДИМО 
ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ЧОВЕКЪТ 
И ПРИРОДАТА3

ЕКЗЕМПЛЯР ЗА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНО

ПОЛЗВАНЕ

www.bititechnika.comwww.bititechnika.com

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

ЧОВЕКЪТ
И ПРИРОДАТА

3КЛАС

Тодорка Стефанова Боряна Тодорова
Маргарита Нинова  Силвестра Димитрова
Живка Марина  

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

ЧОВЕКЪТ

Маргарита Нинова  Силвестра Димитрова

АВТОРИ: 

ИЗДАТЕЛСТВО

www.bititechnika.com

КЛАС

проф. д-р Тодорка Стефанова Боряна Тодорова
Маргарита Нинова Силвестра Димитрова
Живка Марина Гергана Ананиева

  достъпни текстове 
  разнообразни визуални послания
  въпроси и задачи с различно ниво 

на трудност 
  мотивиращи екипни и проектни 

дейности
  опитно-изследователски дейности 

съобразени с възрастта
  разбираем апарат за ориентиране 
  ясна структура на всеки тип 

урочна единица
  възможности за оценка и 

самооценка на постиженията

УЧЕБНИК

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС

УЧЕБНИК
УЧЕБНА ТЕТРАДКА 
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 
НА УЧЕБНИКА
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

УЧЕБНИК

УЧЕБНА ТЕТРАДКА 

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 
НА УЧЕБНИКА

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

За изтегляне на безплатен електронен вариант за учителя посетете интернет адрес www.e-uchebnici.com и използвайте 
предоставените ви регистрационни кодове или изпратете запитване с име, клас и училище на e-mail: kodove@bititechnika.com
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