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 z достъпни текстове 

 z разнообразни визуални послания

 z въпроси и задачи с различно ниво на 
трудност 

 zмотивиращи екипни и проектни 
дейности

 z опитно-изследователски дейности 
съобразени с възрастта

 z разбираем апарат за ориентиране 

 z ясна структура на всеки тип урочна 
единица

 z възможности за оценка и самооценка на 
постиженията
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КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА КОНКРЕТНА УЧЕБНА СРЕДА

КАЧЕСТВО, КОЕТО ЗАСЛУЖ АВАТЕ!

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



Учебникът покрива изцяло изискванията на учебната програ-
ма по отношение на теми, нови понятия и компетентности 
като очаквани резултати от обучението. 

Учебното съдържание е структурирано в 68 теми, които 
отговарят на препоръчителното разпределение на часовете: 
31 за нови знания, 34 за затвърдяване и за обобщение, 3 за 
диагностика – на входно и на изходно ниво.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА 4. КЛАС

 z текст на достъпен език и в съобразен обем

 z рубрика с въпроси и задачи за затвърдяване с 
различна степен на трудност 

 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

 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.

ТЕМИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ:
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6 Кръговрат на водата в природата
1. Попълни липсващите думи в текста.

2. Довърши схемата за кръговрата на водата в природата. В нея със стрелки покажи 
движението на водата от и към земната повърхност. Запиши състоянията, през които 
преминава водата при своя кръговрат.

Слънцето    земната повърхност. 

Водата от водните басейни, от почвата и растенията се    . 

   се издигат във въздуха. 

При охлаждане те се     . Образуват се облаци, съставени от  

  . Водата се връща на земята като    .  

При по-високи температури вали      . При ниски температури през 

зимата водата в облаците     . Тогава вали  . 

През летните месеци са възможни валежи от    . 

втечняват, изпарява, сняг, водни капчици, дъжд, замръзва, 
град, водни пари, валеж, нагрява
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Свойства на веществата 2

2. Изпълни опита.

Оцетът / олиото притежава свойството да се разтваря във вода.
 От магнит се привличат телата, направени от стомана / алуминий.
Радиаторите се правят от метал, защото е добър / лош проводник на топлина.
 Телата потъват / плават, ако са съставени от по-леки от водата вещества.
Желязото / пластмасата има магнитни свойства.
 Въздухът е по-лек / по-тежък от водата.
Веществата, които лесно / трудно пропускат топлина, са топлоизолатори.

1. Подчертай вярното.

Изпълнение  

прозрачен съд с вода, коркова тапа, метален ключ, 
пластмасово копче, камъче, гумен ластик, стъклено топче

1. Постави последователно предметите в съда с вода. Наблюдавай 
дали ще паднат на дъното, или ще останат на повърхността. 
2. Покажи със стрелка мястото на всяко тяло във водата.

Какво ще ти трябва?   

ПО-ЛЕКИ от водата ПО-ТЕЖКИ от водата
ПОПЪЛНИ
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 „Забележителности“

11
 „Да мислим „ЗЕЛЕНО“

ПРОЕКТ

Какво решихме да направим ние?

От направеното проучване разбрах, че причини за замърсяване 
на околната среда в нашето селище са:

Предложения за опазване чистотата на околната среда:

2

ДИАГНОСТИКА НА ВХОДНО НИВО

8.  Огради вярно записаната хранителна верига.

червей ябълкаа) врабче

котка мишкаб) пшеница

листа заекв) вълк

9.  Огради приспособления на растенията за живот във 
високите части на планините.

а) широки листа, дълги и гъвкави стъбла
б) къси корени, покрити с власинки стъбла и листа
в) дълги корени, месести и сочни листа

10.  Издължено тяло и перки са приспособления на рибите за:

а) защита от неприятели.
б) оцеляване при неблагоприятни условия.
в) движение във водна среда.

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

а) лов, риболов, автомобилен транспорт
б) разделно събиране на отпадъци, залесяване, 
пречистване на отпадни води
в) туризъм, застрояване, дърводобив

12.  Каква функция изпълнява посоченият със 
стрелка орган?

а) Управлява дейността на цялото тяло. 
б) Участва в дишането.
в) Осигурява движението на кръвта в тялото.

Оцвети според работата си.

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 детайл-
ни методически разработки по всяка от 
темите и допълнителен методически ре-
сурс  – „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:  
 z за съвместна работа в клас 

 z за самостоятелна подготовка у дома

ТЕМИ ЗА 
ЗАТВЪРДЯВАНЕ: 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

УЧЕБНИК

 ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

87

„ЖИВОТЪТ 
на организмите“

П Р О Е К Т

44

Днес на нашата планета има повече от два милиона вида живи организми. 
Те обитават почти всяко кътче на Земята и разнообразието сред тях е огромно. 
Все още знаем малко за тайните на живата природа. Учените, които изучават 
организмите и техните жизнени процеси, се наричат биолози. С този проект и вие 
имате възможност да бъдете като тях – изследователи на живата природа. 

Изберете жив организъм – растение или животно. 

СЛЕДВАЙТЕ СТЪПКИТЕ НА ПРОЕКТА. 
ВЪПРОСИТЕ КЪМ ТЯХ ЩЕ ВИ ПОСЛУЖАТ ЗА ОРИЕНТИР.

Разкажете на своите 
съученици за живота на 

избрания от вас организъм. 
Може да направите 

Потърсете информация за 
избрания организъм, 

като използвате 
    

презентация със снимки или книжка 
с изображения и текст.

въпросите за ориентир. 
Източници на 
информация 
могат да бъдат 
енциклопедии, 
научнопопулярни 
статии, 
образователни 
филми, разговор 
с възрастни. 
Ако във вашето 
населено 
място има 
природонаучен 
музей, посетете 
го. Там ще научите 
повече за живата 
природа. 

Среда на живот 
Къде се среща 
в природата?

Как изглежда? Характерни особености
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Как се 
размножава?
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Жизнени процеси при организмите
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1. Опишете процеса хранене при растенията. Какво е значението на този 
процес за животните и за човека?

Схемата проследява жизнения 
цикъл на слънчогледа. Какво 
липсва в нея? 

Определете кой етап от развитието на животните показват илюстрациите. 
Опишете жизнения цикъл на избрано животно.

1

3

4
котка

жаба

пеперуда

кокошка

43

вода

светлина

въглероден 

         диоксид

кислород

хранителни     вещества

2 За какво служат цветовете на растението? 
Обяснете как се образуват семена и 
плодове. Как животните помагат за 
размножаването на растенията?

?
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5 Състояния на водата

Кое е общото между дъждовните 
капки, ледените висулки по покривите 
през зимата и пàрите, издигащи се от 
горещия чай? Те са съставени от едно и 
също вещество – вода.

Водата в природата се среща в 
три състояния: твърдо, течно и 
газообразно. Водните капки са вода в 
течно състояние. Лед наричаме водата 
в твърдо състояние. Водните пàри са 
вода, която се намира в газообразно 
състояние. При охлаждане и при 
нагряване водата преминава от едно 
състояние в друго.

Водата в съд, поставен в камерата 
на хладилник, се охлажда. Нейната 
температура се понижава. При 0℃ водата 
започва да замръзва – превръща се в лед. 
Процесът, при който водата преминава 
от течно в твърдо състояние, се нарича 
замръзване.

Мокрите дрехи постепенно изсъхват. 
Водата от тях се изпарява – превръща се 
в безцветни водни пàри, които се смесват 
с въздуха. Изпарение е преминаването 
на водата от течно в газообразно 
състояние. Този процес протича при 
всяка температура, като при по-висока 
температура изпарението е по-бързо.

При 0℃ водата замръзва, а ледът се топи.

Трите състояния на водата

Замръзване и топене

Изпарение и втечняване

Ако подържим кубче лед в ръка, ще усетим как то започва да се топи под въздействие на 
топлината. С повишаване на температурата ледът се превръща в течност. Преминаването на 
водата от твърдо в течно състояние става при 0℃ и се нарича топене.

Водата в съд, поставен на котлона, се нагрява. Температурата ѝ се повишава и в 
течността започва образуването на мехурчета, запълнени с водни пари. Те се издигат към 
повърхността. При 100℃ водата кипи. Нейната температура остава постоянна и от целия ѝ 
обем се отделят мехурчета с водни пàри. При кипене водата се изпарява най-бързо.

лед вода водни пàри

17

студен капак

Водните пàри се втечняват.

водни пàри

1. Кои са трите състояния на водата?
2. При какви условия водата се 
превръща в лед? Кога ледът се топи?
3. Защо след дъжд водата от 
локвите постепенно намалява и те 
пресъхват?
4. Как се нарича преминаването 
на водата от газообразно в течно 
състояние? При нагряване или при 
охлаждане протича този процес?
5. Вярно ли е, че колкото по-дълго 
време водата кипи, толкова по-
висока става нейната температура?

лед: твърдо състояние водни пàри: 
газообразно състояниеОХЛАЖДАНЕ

НАГРЯВАНЕ

топене изпарение

замръзване втечняване

вода: течно състояние

кипене: бурно изпарение на водата 
при 100℃, при което от целия ѝ 
обем се отделят водни пàри

Айсберг е 
огромен леден 
къс, който се 
носи свободно по 
повърхността на 
студените морета 
и океани. Ледът е 
по-лек от водата, 
затова айсбергът 
плава. 

Когато водните пàри във въздуха се охладят, 
те се втечняват – превръщат се в капчици 
вода. Втечняване е преминаването на водата 
от газообразно в течно състояние. Това се 
наблюдава, щом пàрите от кипящата на котлона 
вода достигнат студена повърхност, например 
капака на тенджерата или стъклото на прозореца.

При 100 ℃ водата кипи.

110
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Организмите и тяхната среда на живот

О
Б
О
Б
Щ

Е Н
И
Е

110

Всяко животно на Земята попада в една от двете големи групи животни – в тази на гръбначните или в тази на безгръбначните. Гръбначните животни 
имат скелет вътре в тялото си. За разлика 
от тях безгръбначните животни нямат такъв вътрешен скелет. 

Групата на безгръбначните животни е разнообразна. Най-многочислени сред 
тях са насекомите. Разпознават се по това, че тялото им е съставено от три части, имат шест крака и повечето от тях 

могат да летят. Групата на гръбначните 
се разделя на пет по-малки групи – риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Животните във всяка от тях 

притежават характерни общи белези, по 
които си приличат.

Животните не могат без растенията, които им служат за храна и убежище. Растенията също се нуждаят от животните  – за опрашване, за разпространение на семената им. Всички 
растения и животни, обитаващи дадено 
място в природата, образуват съобщество. 
Организмите в него зависят един от друг за прехраната си и са свързани чрез 
хранителни вериги. Съобществата могат 
да бъдат естествени или изкуствени,  създадени с участието на човека. Всеки организъм е приспособен да обитава среда с определени условия за живот. Затова съобществата в равнините 

се различават от тези в планините. А съобществата в солените водни басейни 
се различават от тези в сладките води. Човекът застрашава организмите и средата им с различни свои дейности. От мерките, които се предприемат в тяхна защита, зависи запазването на разнообразието в живата природа.

БОЗАЙНИЦИ
• бели дробове• косми (козина)• четири крака• раждат малките си и ги хранят с мляко

РИБИ
• хриле
• люспи
• плавници и перки
• яйца – във водата

Гръбначни животни

ЗЕМНОВОДНИ• бели дробове• гладка влажна кожа
• четири крака• яйца – във водата

ПТИЦИ
• бели дробове• пера
• два крака и два крила• яйца – на сушата

Провери знанията си на страница 58 от 
учебната тетрадка. Определи как се справи. 

ВЛЕЧУГИ
• бели дробове• суха люспеста кожа

• четири крака (змиите нямат)• яйца – на сушата

МОТИВАЦИОННИ СТРАНИЦИ, 

ТЕМИ ЗА 
ДИАГНОСТИКА

с възможност за 
преговор и за тестова 

проверка

които активизират 
познавателните 
нагласи.
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ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА

Как работи термометърът?

Защо някои тела плават, 

а други потъват?

От какво е съставена почвата?

Как се образуват облаците? 
Какво са снежинките?

Водата винаги ли е течност?

127

Какво зная и умея в края 
на четвърти клас? 2 ЧАСТ

жаба

змия

9. Довършете устно всяко изречение.
Въглехидратите са източник на ...... . 
Богати на белтъци храни са ...... . 
Стомахът е орган, в който храната се ...... . 
При вдишване човек приема ...... . 
Той е нужен за ...... .
Причинители на заразни болести са ...... . 
Пубертетът е ...... .

1. От какъв материал 
е направено топчето, 
привлечено от магнит? 
Предположете и обяснете.

5. Назовете:
• планетите в Слънчевата система;
• причината за смяната на ден и нощ;
• разликата между звезда и планета;
• небесно тяло, спътник на Земята.

6. Обяснете смисъла на твърдението 
„Растенията са белите дробове на Земята“.

7. С кой жизнен процес при животните 
свързвате показаното на снимката?

8. Проследете хранителната верига. Кой 
организъм е в началото ѝ и защо? Кое от 
животните в нея е безгръбначно? Пред-
ставител на коя група гръбначни животни 
липсва? Членове на едно съобщество ли са 
показаните организми? Обяснете. Изброй-
те човешки дейности, които застрашават 
организмите и тяхната среда.

2. Защо съдовете за готвене се изработват 
от метал, а дръжките им – от дървесина 
или пластмаса?
3. Припомнете си какво знаете за 
кръговрата на водата. Защо казваме, че 
водата в природата не се губи?

4. Прочетете текста. 

• 2 вида движение и телата, които ги 
извършват;

• действие на сили и резултатът от това;
• източник на звук и такъв на светлина;
• 2 вида енергия и основен източник на 

енергия за живота на Земята.

„Велосипедистът караше право напред 
по алеята. Гумите се въртяха бързо 
и той често подръпваше звънчето 
на велосипеда, за да предупреждава 
пешеходците. Слънцето залязваше 
и уличните лампи осветиха пътя. 
Велосипедистът натисна спирачките 
и почти спря, когато пред него падна 
подхвърлена топка.“

От описанието посочете примери за:

скакалец

таралеж
сова



Учебникът покрива изцяло изискванията на учебната програ-
ма по отношение на теми, нови понятия и компетентности 
като очаквани резултати от обучението. 

Учебното съдържание е структурирано в 68 теми, които 
отговарят на препоръчителното разпределение на часовете: 
31 за нови знания, 34 за затвърдяване и за обобщение, 3 за 
диагностика – на входно и на изходно ниво.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА 4. КЛАС

 z текст на достъпен език и в съобразен обем

 z рубрика с въпроси и задачи за затвърдяване с 
различна степен на трудност 

 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

 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.

ТЕМИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ:
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6 Кръговрат на водата в природата
1. Попълни липсващите думи в текста.

2. Довърши схемата за кръговрата на водата в природата. В нея със стрелки покажи 
движението на водата от и към земната повърхност. Запиши състоянията, през които 
преминава водата при своя кръговрат.

Слънцето    земната повърхност. 

Водата от водните басейни, от почвата и растенията се    . 

   се издигат във въздуха. 

При охлаждане те се     . Образуват се облаци, съставени от  

  . Водата се връща на земята като    .  

При по-високи температури вали      . При ниски температури през 

зимата водата в облаците     . Тогава вали  . 

През летните месеци са възможни валежи от    . 

втечняват, изпарява, сняг, водни капчици, дъжд, замръзва, 
град, водни пари, валеж, нагрява

4
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Свойства на веществата 2

2. Изпълни опита.

Оцетът / олиото притежава свойството да се разтваря във вода.
 От магнит се привличат телата, направени от стомана / алуминий.
Радиаторите се правят от метал, защото е добър / лош проводник на топлина.
 Телата потъват / плават, ако са съставени от по-леки от водата вещества.
Желязото / пластмасата има магнитни свойства.
 Въздухът е по-лек / по-тежък от водата.
Веществата, които лесно / трудно пропускат топлина, са топлоизолатори.

1. Подчертай вярното.

Изпълнение  

прозрачен съд с вода, коркова тапа, метален ключ, 
пластмасово копче, камъче, гумен ластик, стъклено топче

1. Постави последователно предметите в съда с вода. Наблюдавай 
дали ще паднат на дъното, или ще останат на повърхността. 
2. Покажи със стрелка мястото на всяко тяло във водата.

Какво ще ти трябва?   

ПО-ЛЕКИ от водата ПО-ТЕЖКИ от водата
ПОПЪЛНИ

13

 „Забележителности“

11
 „Да мислим „ЗЕЛЕНО“

ПРОЕКТ

Какво решихме да направим ние?

От направеното проучване разбрах, че причини за замърсяване 
на околната среда в нашето селище са:

Предложения за опазване чистотата на околната среда:

2

ДИАГНОСТИКА НА ВХОДНО НИВО

8.  Огради вярно записаната хранителна верига.

червей ябълкаа) врабче

котка мишкаб) пшеница

листа заекв) вълк

9.  Огради приспособления на растенията за живот във 
високите части на планините.

а) широки листа, дълги и гъвкави стъбла
б) къси корени, покрити с власинки стъбла и листа
в) дълги корени, месести и сочни листа

10.  Издължено тяло и перки са приспособления на рибите за:

а) защита от неприятели.
б) оцеляване при неблагоприятни условия.
в) движение във водна среда.

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

а) лов, риболов, автомобилен транспорт
б) разделно събиране на отпадъци, залесяване, 
пречистване на отпадни води
в) туризъм, застрояване, дърводобив

12.  Каква функция изпълнява посоченият със 
стрелка орган?

а) Управлява дейността на цялото тяло. 
б) Участва в дишането.
в) Осигурява движението на кръвта в тялото.

Оцвети според работата си.

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 детайл-
ни методически разработки по всяка от 
темите и допълнителен методически ре-
сурс  – „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:  
 z за съвместна работа в клас 

 z за самостоятелна подготовка у дома

ТЕМИ ЗА 
ЗАТВЪРДЯВАНЕ: 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

УЧЕБНИК

 ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

87

„ЖИВОТЪТ 
на организмите“

П Р О Е К Т

44

Днес на нашата планета има повече от два милиона вида живи организми. 
Те обитават почти всяко кътче на Земята и разнообразието сред тях е огромно. 
Все още знаем малко за тайните на живата природа. Учените, които изучават 
организмите и техните жизнени процеси, се наричат биолози. С този проект и вие 
имате възможност да бъдете като тях – изследователи на живата природа. 

Изберете жив организъм – растение или животно. 

СЛЕДВАЙТЕ СТЪПКИТЕ НА ПРОЕКТА. 
ВЪПРОСИТЕ КЪМ ТЯХ ЩЕ ВИ ПОСЛУЖАТ ЗА ОРИЕНТИР.

Разкажете на своите 
съученици за живота на 

избрания от вас организъм. 
Може да направите 

Потърсете информация за 
избрания организъм, 

като използвате 
    

презентация със снимки или книжка 
с изображения и текст.

въпросите за ориентир. 
Източници на 
информация 
могат да бъдат 
енциклопедии, 
научнопопулярни 
статии, 
образователни 
филми, разговор 
с възрастни. 
Ако във вашето 
населено 
място има 
природонаучен 
музей, посетете 
го. Там ще научите 
повече за живата 
природа. 

Среда на живот 
Къде се среща 
в природата?

Как изглежда? Характерни особености
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Как се 
размножава?
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Жизнени процеси при организмите
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1. Опишете процеса хранене при растенията. Какво е значението на този 
процес за животните и за човека?

Схемата проследява жизнения 
цикъл на слънчогледа. Какво 
липсва в нея? 

Определете кой етап от развитието на животните показват илюстрациите. 
Опишете жизнения цикъл на избрано животно.

1

3

4
котка

жаба

пеперуда

кокошка

43

вода

светлина

въглероден 

         диоксид

кислород

хранителни     вещества

2 За какво служат цветовете на растението? 
Обяснете как се образуват семена и 
плодове. Как животните помагат за 
размножаването на растенията?

?
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5 Състояния на водата

Кое е общото между дъждовните 
капки, ледените висулки по покривите 
през зимата и пàрите, издигащи се от 
горещия чай? Те са съставени от едно и 
също вещество – вода.

Водата в природата се среща в 
три състояния: твърдо, течно и 
газообразно. Водните капки са вода в 
течно състояние. Лед наричаме водата 
в твърдо състояние. Водните пàри са 
вода, която се намира в газообразно 
състояние. При охлаждане и при 
нагряване водата преминава от едно 
състояние в друго.

Водата в съд, поставен в камерата 
на хладилник, се охлажда. Нейната 
температура се понижава. При 0℃ водата 
започва да замръзва – превръща се в лед. 
Процесът, при който водата преминава 
от течно в твърдо състояние, се нарича 
замръзване.

Мокрите дрехи постепенно изсъхват. 
Водата от тях се изпарява – превръща се 
в безцветни водни пàри, които се смесват 
с въздуха. Изпарение е преминаването 
на водата от течно в газообразно 
състояние. Този процес протича при 
всяка температура, като при по-висока 
температура изпарението е по-бързо.

При 0℃ водата замръзва, а ледът се топи.

Трите състояния на водата

Замръзване и топене

Изпарение и втечняване

Ако подържим кубче лед в ръка, ще усетим как то започва да се топи под въздействие на 
топлината. С повишаване на температурата ледът се превръща в течност. Преминаването на 
водата от твърдо в течно състояние става при 0℃ и се нарича топене.

Водата в съд, поставен на котлона, се нагрява. Температурата ѝ се повишава и в 
течността започва образуването на мехурчета, запълнени с водни пари. Те се издигат към 
повърхността. При 100℃ водата кипи. Нейната температура остава постоянна и от целия ѝ 
обем се отделят мехурчета с водни пàри. При кипене водата се изпарява най-бързо.

лед вода водни пàри
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студен капак

Водните пàри се втечняват.

водни пàри

1. Кои са трите състояния на водата?
2. При какви условия водата се 
превръща в лед? Кога ледът се топи?
3. Защо след дъжд водата от 
локвите постепенно намалява и те 
пресъхват?
4. Как се нарича преминаването 
на водата от газообразно в течно 
състояние? При нагряване или при 
охлаждане протича този процес?
5. Вярно ли е, че колкото по-дълго 
време водата кипи, толкова по-
висока става нейната температура?

лед: твърдо състояние водни пàри: 
газообразно състояниеОХЛАЖДАНЕ

НАГРЯВАНЕ

топене изпарение

замръзване втечняване

вода: течно състояние

кипене: бурно изпарение на водата 
при 100℃, при което от целия ѝ 
обем се отделят водни пàри

Айсберг е 
огромен леден 
къс, който се 
носи свободно по 
повърхността на 
студените морета 
и океани. Ледът е 
по-лек от водата, 
затова айсбергът 
плава. 

Когато водните пàри във въздуха се охладят, 
те се втечняват – превръщат се в капчици 
вода. Втечняване е преминаването на водата 
от газообразно в течно състояние. Това се 
наблюдава, щом пàрите от кипящата на котлона 
вода достигнат студена повърхност, например 
капака на тенджерата или стъклото на прозореца.

При 100 ℃ водата кипи.
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Организмите и тяхната среда на живот
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Всяко животно на Земята попада в една от двете големи групи животни – в тази на гръбначните или в тази на безгръбначните. Гръбначните животни 
имат скелет вътре в тялото си. За разлика 
от тях безгръбначните животни нямат такъв вътрешен скелет. 

Групата на безгръбначните животни е разнообразна. Най-многочислени сред 
тях са насекомите. Разпознават се по това, че тялото им е съставено от три части, имат шест крака и повечето от тях 

могат да летят. Групата на гръбначните 
се разделя на пет по-малки групи – риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Животните във всяка от тях 

притежават характерни общи белези, по 
които си приличат.

Животните не могат без растенията, които им служат за храна и убежище. Растенията също се нуждаят от животните  – за опрашване, за разпространение на семената им. Всички 
растения и животни, обитаващи дадено 
място в природата, образуват съобщество. 
Организмите в него зависят един от друг за прехраната си и са свързани чрез 
хранителни вериги. Съобществата могат 
да бъдат естествени или изкуствени,  създадени с участието на човека. Всеки организъм е приспособен да обитава среда с определени условия за живот. Затова съобществата в равнините 

се различават от тези в планините. А съобществата в солените водни басейни 
се различават от тези в сладките води. Човекът застрашава организмите и средата им с различни свои дейности. От мерките, които се предприемат в тяхна защита, зависи запазването на разнообразието в живата природа.

БОЗАЙНИЦИ
• бели дробове• косми (козина)• четири крака• раждат малките си и ги хранят с мляко

РИБИ
• хриле
• люспи
• плавници и перки
• яйца – във водата

Гръбначни животни

ЗЕМНОВОДНИ• бели дробове• гладка влажна кожа
• четири крака• яйца – във водата

ПТИЦИ
• бели дробове• пера
• два крака и два крила• яйца – на сушата

Провери знанията си на страница 58 от 
учебната тетрадка. Определи как се справи. 

ВЛЕЧУГИ
• бели дробове• суха люспеста кожа

• четири крака (змиите нямат)• яйца – на сушата

МОТИВАЦИОННИ СТРАНИЦИ, 

ТЕМИ ЗА 
ДИАГНОСТИКА

с възможност за 
преговор и за тестова 

проверка

които активизират 
познавателните 
нагласи.
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ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА

Как работи термометърът?

Защо някои тела плават, 

а други потъват?

От какво е съставена почвата?

Как се образуват облаците? 
Какво са снежинките?

Водата винаги ли е течност?
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Какво зная и умея в края 
на четвърти клас? 2 ЧАСТ

жаба

змия

9. Довършете устно всяко изречение.
Въглехидратите са източник на ...... . 
Богати на белтъци храни са ...... . 
Стомахът е орган, в който храната се ...... . 
При вдишване човек приема ...... . 
Той е нужен за ...... .
Причинители на заразни болести са ...... . 
Пубертетът е ...... .

1. От какъв материал 
е направено топчето, 
привлечено от магнит? 
Предположете и обяснете.

5. Назовете:
• планетите в Слънчевата система;
• причината за смяната на ден и нощ;
• разликата между звезда и планета;
• небесно тяло, спътник на Земята.

6. Обяснете смисъла на твърдението 
„Растенията са белите дробове на Земята“.

7. С кой жизнен процес при животните 
свързвате показаното на снимката?

8. Проследете хранителната верига. Кой 
организъм е в началото ѝ и защо? Кое от 
животните в нея е безгръбначно? Пред-
ставител на коя група гръбначни животни 
липсва? Членове на едно съобщество ли са 
показаните организми? Обяснете. Изброй-
те човешки дейности, които застрашават 
организмите и тяхната среда.

2. Защо съдовете за готвене се изработват 
от метал, а дръжките им – от дървесина 
или пластмаса?
3. Припомнете си какво знаете за 
кръговрата на водата. Защо казваме, че 
водата в природата не се губи?

4. Прочетете текста. 

• 2 вида движение и телата, които ги 
извършват;

• действие на сили и резултатът от това;
• източник на звук и такъв на светлина;
• 2 вида енергия и основен източник на 

енергия за живота на Земята.

„Велосипедистът караше право напред 
по алеята. Гумите се въртяха бързо 
и той често подръпваше звънчето 
на велосипеда, за да предупреждава 
пешеходците. Слънцето залязваше 
и уличните лампи осветиха пътя. 
Велосипедистът натисна спирачките 
и почти спря, когато пред него падна 
подхвърлена топка.“

От описанието посочете примери за:

скакалец

таралеж
сова
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 z достъпни текстове 

 z разнообразни визуални послания

 z въпроси и задачи с различно ниво на 
трудност 

 zмотивиращи екипни и проектни 
дейности

 z опитно-изследователски дейности 
съобразени с възрастта

 z разбираем апарат за ориентиране 
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предоставените ви регистрационни кодове или изпратете запитване с име, клас и училище на e-mail: kodove@bititechnika.com




