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ОКОЛЕН       
   СВЯТ за         клас2

проф. д-р Тодорка Стефанова        Силвестра Димитрова
                 Живка Марина                 Гергана Ананиева

OS2klas
Това е вашият код за достъп до електронния учебник 

„Околен свят“ за 2. клас. Посетете www.e-uchebnici.com, 
въведете кода в полето „Код за достъп“ и следвайте 
указанията за регистрация. Запомнете или запишете 
имейла и паролата, с които сте се регистрирали, за да 
използвате учебника и другите ресурси на издателството 
през учебната година.

При регистрация и вход използвайте личния си имейл, 
за да имате безпроблемен достъп до вашия профил.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Тодорка Стефанова        
Силвестра Димитрова
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аВтОРИ: 

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: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg



учебникът покрива изцяло изискванията на учебната 
програма по отношение на теми, нови понятия и 
компетентности като очаквани резултати от обучението. 

учебното съдържание е структурирано в 32 теми, които 
отговарят на препоръчителното разпределение на часовете: 
20 за нови знания, 10 за затвърдяване и за обобщение, 2 за 
диагностика – на входно и на изходно ниво.

ОКОЛЕН СВЯТ 

 z достъпен текст с откроени нови понятия
 z многофункционални илюстрации
 z рубрика с въпроси за затвърдяване с 

различна степен на трудност 
 z познавателни задачи, които:

- улесняват разбирането и обогатяват 
детския опит

- формират критическо мислене, умения за 
изказване на лично мнение и работа в екип

 z рубрика с допълнителна информация, 
която стимулира детския интерес и развива 
познавателния потенциал

 z самостоятелни изследователски задачи за 
насърчаване на познавателната активност

мотивационни 
страници, 
които активизират 

познавателните нагласи.

 - разнообразни задачи 
за усъвършенстване на 
познавателните умения
 - увлекателни и достъпни 
проектни дейности за 
приложение на наученото.

тЕми за 
обобщЕниЕ: 
 - актуализират, 
систематизират и 
обобщават придобити 
знания и умения чрез 
текст и изображение – 
илюстрации, таблици, 
схеми.
 - дават възможност за 
оценка и самооценка.

 z рубрика „да запомня“ – лесен и интересен начин както за 
възприемане, така и за обобщение на ключова информация
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ПрироДАТА Се ПроМеня
                                         Есен, зима, пролет, лято се редуват. През четирите 

сезона живата и неживата природа се променят.

13

1. Какво е листопад?
2. Как се променя времето през сезоните? Как това променя живата природа?
3. Зимата е труден сезон за дивите животни. Защо?

Променя ли се животът на домашните животни през сезоните?

лято
Слънцето грее ярко през дългия 

ден. Горещо е. Зреят плодове и жита. 
Животните отглеждат малките си. 
Има достатъчно храна за всички. 

Пролет
Слънцето грее все по-силно и 

продължително. Времето се затопля. 
Дъждове напояват земята. Растенията 
се разлистват и цъфтят. Птиците си 
правят гнезда. 

Зима
Стъмва се рано. Слънцето не успява 

да стопли въздуха и земята. Вали сняг. 
Растенията си почиват. Някои животни 
прекарват зимата в сън. Други трудно 
намират храна. 

есен
Слънцето грее по-слабо и за по-

кратко. Времето се захлажда. Листата 
на широколистните растения променят 
цвета си и падат. Това е листопад. 
Някои птици отлитат на юг.
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Сезони

1. Разкажи за промените във времето през всеки сезон. Какво се случва тогава с 
растенията и с животните?

2. Всеки сезон има по три 
последователни месеца. Определи кои 
са те, като знаеш, че: 

Зимни са първият, вторият и 
последният месец на годината.
Май е последният месец на пролетта.
Вторият летен месец е юли.
Есента започва от септември.

Животните „показват“ какво 
ще е времето с поведението си. 
Според наблюденията на хората, 
ако лястовиците летят ниско –  
скоро ще вали дъжд. Ако летят 
високо – чака ни хубаво време.

Есен

Зима

Пролет

Лято

лято есен

зимапролет

СЕЗОНИ
есен

тЕми за нови знания:
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 „С грижа за природата“
ПРОЕКТ

1. Изрежи илюстрацията от приложение 2. Прегъни според 
указанието и залепи в поле „Използвай повторно!“ на 
страница 27 в учебната тетрадка. Така ще разбереш с 
какво да замениш опаковките за еднократна употреба.

3. На страница 28 покажи как се събират разделно отпадъците. 
Използвай приложение 3. 

4. Изрежи страницата и я добави към своето портфолио.

5. Обсъди със съученици кой е прав и защо. 

Вече знаеш, че всички ние сме част от природата. Разбираш защо трябва  
да я пазим и познаваш различни начини за това. 

Какво може да прави всеки от нас за опазването на природата? Това ще 
научиш от проекта „С грижа за природата“. Попълни страници 27 и 28 от 
учебната тетрадка, като изпълниш последователно действията.

2. В поле „Използвай разумно!“ запиши начини за 
пестене на вода и електричество

или

Децата са малки. 
Опазването на 
природата не 
зависи от тях.

Всеки носи 
отговорност за 
опазването на 
природата.
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ПАЗЯ СЕБЕ СИ И ПРИРОДАТА19
1. Какви проблеми показват илюстрациите? Предложи начини за тяхното решаване.

2. Какво може да се случи? 
Продължи историята.

3. Кое природно бедствие е описано? Какви 
грешки са допуснали децата?

Предлагам да се 
движим по-често 
пеша или с велосипед.

Въздухът ще бъде по-чист, 
ако има повече дървета в 
селищата.

Бяхме в час, когато всичко 
се разлюля. Чуваше се 
странно бучене. Повечето 
деца се развикаха уплашено 
и побягнаха към стълбите. 
Никой не слушаше учителя. 
Аз отворих прозореца, за да 
видя какво се случва навън.

Автомобилите замърсяват въздуха. Това 
е проблем, защото вреди на здравето ни.

46

20 ЧИСТА И БЕЗОПАСНА СРЕДА

ОПАСНОСТ ОТ ИНЦИДЕНТ

Опасните игри могат да доведат до инцидент. Важно е да знаем с какво не бива да се играе и как да потърсим помощ при нужда.  

ЗАПОМНИ
Потърси помощ

112

Природните бедствия застрашават здравето и живота на хората. За да сме в безопасност, е нужно да запазим спокойствие и да спазваме определени правила.
ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ

Хората са част от природата. Тя е наш дом и от нея получаваме всичко нужно, 
за да живеем. Когато замърсяваме и унищожаваме природата, ние вредим на себе 
си. Да бъдем приятели на природата, да я пазим – това зависи от всички нас. 

Преди да продължиш своето пътешествие с учебника, провери знанията си на 
страница 26 от учебната тетрадка. Определи как се справи. 
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Познавам живота в 
училище. Разказвам 
за своите роднини.

Описвам своето 
селище – неговите 
забележителности, 
местоположение и 
природа.

Различавам жива и нежива природа. Групирам растения и животни. Описвам сезонни промени в природата.

Познавам националните символи на моята родина – знаме, герб и химн. Посочвам в календара официални и битови празници. Разказвам за народни обичаи.

Какво зная и умея в 
края на втори клас

Провери знанията си на страница 41от учебната тетрадка. 

Познавам националните символи на моята родина – знаме, герб и химн. Посочвам в календара официални и битови празници. Разказвам за 

Познавам частите на 
човешкото тяло и сетивните органи. Зная как да се грижа за здравето си. Познавам правила за безопасност и опазване на околната среда.тЕми за 

диагностика
с възможност за 

преговор и за тестова 
проверка
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Човекът и 
неговото здраве

По какво всички хора си 

приличат?

Какво е важно за моето здраве?

Как опознавам 
света?

тЕми за 
затвърдяванЕ: 

учЕбник



учЕбна тЕтрадка

ЕлЕктронЕн вариант на учЕбника

УчЕБЕН КОмпЛЕКТ зА 2. КЛАС

15

3. Разгледай и нарисувай листата на широколистно и на иглолистно растение. 

4. Съберете информация за билките в родния край и направете албум с рисунки, 
снимки и текст.

9
1. Открий грешките в таблицата и ги поправи със стрелки. 

Светът на растенията

2. Къде растат растенията с тези плодове? Запиши номерата на подходящото място.

тревисто растение
върба

глухарче

здравец

в градината 
и в гората

1 4 62 53

Къде растат растенията с тези плодове? Запиши номерата на подходящото място.

храст
люляк

ягода

дрян

дърво
кестен

бреза

малина

в градината в гората
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Човекът и неговото здраве25

1. Кои са сетивните органи? Отбележи излишното.

2. Отбележи невярното изречение.

3. Кое е опасно за сетивните органи? Отбележи.

4. В коя група има само растителни храни? Отбележи.

5. Отбележи вярното. Дневният режим е свързан с редуването на ...

6. Реши кръстословицата. Отговори на въпроса.

Частите на човешкото тяло са глава, торс и крайници.
Торсът включва ръцете и краката.

С помощта на сетивните органи опознаваме света около нас.

уши

силна музика ярка светлина остри предмети

различни забавления в подходящо време.

игри на открито

сън през деня и през нощта.

вкусна храна

учене, отдих и спорт.

очи кожа уста нос език

масло, мляко, месо зеленчук, сок, яйцекартоф, хляб, плод

1. Обратното на вредно
2. Светлата част от денонощието
3. Част от тялото, с която пишем
4. Долен крайник
5. Вид спорт във вода
 6. Сетивен орган, с който вкусваме3

4

2

5

6

1

Как се грижа за моето ?

Оцвети според работата си.
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 „Забележителности“ „Пет пътеки към света 
около мен“

ПроекТ

1 

3 

4 

2 Открий скритото число.

Затвори очи и познай храните, 
които вкусваш.

Постави различни предмети в 
кутия. Опитай да ги разпознаеш 
само с ръце, без да гледаш.

Защо е опасно, ако не разпознаваш 
зеления и червения цвят? Запиши.

Какво разпознаваш чрез кожата на 
пръстите? Запиши.

Отгатни само по звука какво 
се случва около теб.

Можеш ли да определиш от коя посока 
идва звукът? ДА НЕ

Направи същото, но като стиснеш 
носа си с пръсти. Има ли разлика?

ДА НЕ

4

Какво зная и умея от  първи клас

1. Допиши изреченията.

2. Отбележи българското знаме.

3. Каква е природата на родния край? Отбележи.

4. Коя от картините показва семейство? Отбележи.

5. Свържи името на празника с подходящата картина. 

Моята родина е  .

Селището, в което живея, се нарича  .

Уча в училище „ “.

Коледа рожден ден Трети март

към тЕмитЕ за нови знания:
 - самостоятелни задачи, подпомагащи 
разбирането
 - творчески и опитно-изследователски 
дейности

към тЕмитЕ за 
диагностика:
 - тестова проверка на 
входно и на изходно ниво

към тЕмитЕ за затвърдяванЕ 
и за обобщЕниЕ:
 - работни листи за проектна дейност
 - задачи за текуща проверка с възможност 
за самооценка на постиженията

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

книга за учитЕля

 примЕрно годишно разпрЕдЕлЕниЕ+



ИЗДАТЕЛСТВО

www.bititechnika.com

Издателство БИТ И ТЕХНИКА
9009 Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ №101

 тел.: 052 363 274, моб. тел.: 0888 50 22 78, 0888 50 22 79
e-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg, www.bititechnika.com

 zтекстове на достъпен език и в 
съобразен обем

 zмногопластов илюстративен материал и 
разнообразни визуални послания, улесняващи 
усвояването

 z въпроси с различно ниво на трудност 
и познавателни задачи, стимулиращи 
самостоятелността и креативността

 zмотивиращи екипни и проектни 
дейности, позволяващи различни 
стратегии за учене

 z разбираем апарат за ориентиране и ясна 
структура на всеки тип урочна единица

 z възможности за оценка и самооценка на 
постиженията

ЕлЕктронЕн вариант на учЕбник

учЕбна тЕтрадка

книга за учитЕля

БАЛАНСИРАН
АДАПТИВЕН

  към изискванията на конкретна учебна среда

АКТУАЛЕН

учЕбник

учЕбЕн комплЕкт по
околЕн свят за 2. клас

учЕбЕн комплЕкт по
околЕн свят за 2. клас

бонус: тЕматичниинтЕрактивнитабла


