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Книгата за учителя е част от единна методическа разработ-
ка в учебния пакет „История и цивилизации“ за 5. клас, получил 
оценка „Съответства на държавните образователни изисквания“ 
от комисията от оценители на Министерство на образование-
то и науката на 12 юли 2016 година. Освен нея, учебният пакет 
съдържа още учебник, учебна тетрадка и електронен вариант на 
учебника с обогатени дидактични ресурси за визуализация, ани-
мирани модели, практикоприложни активности за изграждане на 
представи, прилагане на знания, формиране на умения за работа 
с исторически текст, исторически извор, изображения  и линия 
на времето. Електронните ресурси предлагат възможности за 
самопроверка, както и за проверка с цел оценяване на знанията. 
Анализирането на индивидуалните постижения на ученика могат 
да се измерват и чрез времеви показатели. Връзката преподава-
тел-обучаван е гарантирана посредством виртуалната класна 
стая, предоставена на разположение на учителя. Ресурсите се из-
ползват по виждане на преподавателя съответно за фронтална 
работа, за индивидуална работа в клас или за самостоятелна ра-
бота като домашно упражнение. Темпът на индивидуално усилие 
е обезпечен по този начин с уважение и съобразяване с личностни-
те особености на всеки ученик.

В книгата се съдържат примерни разработки на всички уроч-
ни единици. В края е поместено разпределението на учебното съ-
държание в 9 – колонната таблица, изискуема по образец с вли-
зане в сила на разпоредбите на новия Закон за предучилищно и 
училищно образование от учебната 2016 – 2017 година.

© Тодор Зарков, доц. д-р Костадин Грозев, доц. д-р Валери Колев,
    доц. дин Румяна Михнева – автори, 2016 г
© Рая Цветанова – дизайн, 2016 г.
® Издателство „Даниела Убенова“ – всички права запазени, 2016 г.



3

СЪДЪРЖАНИЕ

1.  Въведение  в  историята  .............  4
2. Тема №1. Историята и нейните из-

вори ........................................................ 5
3. Тема №2. Времето в историята ...

................................................................ 6
4. Въведение в историята (упражне-

ние) ....................................................... 8
5. Раздел Присторията .................... 8
6. Тема №3. Началото на човешката 

история ................................................ 9
7. Тема №4. Голямата промяна – зе-

меделие, скотовъдство, занаяти ...10
8. Тема №5. Днешните български земи 

през  праисторическата епоха .......12
9. Тема №6. Изкуството и вярвания-

та на праисторическите хора  .......13
10. Праисторията (обобщение, уп-

ражнение, тест) ................................ 14
11. Раздел Първите цивилизации ...17
12. Тема №7. Древен Египет ............18 
13. Тема №8. Държавите в Месопо-

тамия ............... ....................................19
14. Тема №9. Владетел и държава.. 20
15. Тема №10. Обществото в 

Древен Египет и Месопотамия....... 22
16. Тема №11. Всекидневието в 

Древен Египет и Месопотами ........ 23
17. Тема №12. Културата на Древен 

Египет и Месопотамия .................. 24
18. Тема №13. Писменост и образова-

ние на първите цивилизации .......... 26
19. Тема №14. Религиозни вярвания в 

Древен Египет и Месопотамия ...... 27
20. Тема №15. Религията на древни-

те евреи ........................................... 28
21. Първите цивилизации (обобще-

ние, упражнение, тест) .................... 
3022. Раздел Древна Елада и ели-
нистическия свят ................... 32

23. Тема №16. Древна Елада  .......  32
24. Тема №17. Гръцкия полис.  Велика-

та гръцка колонизация .................... 34
25. Тема №18. Атина и Спарта ....... 36
26. Тема №19. Древните елини и вой-

ната ................................................. 38
27. Тема №20. Империята на Алек-

сандър Велики ................................. 41
28. Тема №21. Обществото в атин-

ския полис ......................................... 43

29. Тема №22. Всекидневието на 
древните елини ................................. 45

30. Тема №23. Културата на древ-
ните елини ...................................... 47

31. Тема №24. Елинистическата епо-
ха и нейното наследство .............. 49

32. Тема №25. Богове и герои в Древна 
Елада  .................................................... 52

33. Древна Елада (обобщение, упра- 
жнение, тест) ............................... 54

34. Раздел Древна Тракия ............... 55
35. Тема №26. Древна Тракия. Цар-

ството на одрисите  ............................ 56
36. Тема №27. Общество и всекидне-

вен живот на траките  .................... 57
37. Тема №28. Културното наслед-

ство на Древна Тракия ................. 59
38. Тема №29. Религиозните вярва-

ния на траките  ................................. 61
39. Древна Тракия (обобщение, упраж-

нение, тест) ................................. 63
40. Раздел Древен Рим  .................... 64
41. Тема №30. Древен Рим  .............. 65
42. Тема №31. Римската република  .....

.............................................................. 66
43. Тема №32. Рим и Средиземномо-

рието  ................................................. 68
44. Тема №33. Рим от република към 

империя ........................................ 70
45. Тема №34. Римска империя .....72
46. Тема №35. Обществото в Дре-

вен Рим ................................................ 74
47. Тема №36. Всекидневието на древ-

ните римляни ................................. 76
48. Тема №37. Културата на Древен 

Рим ..................................................... 79
49. Тема №38. Културното наслед-

ство на Древен Рим ........................... 81
50. Тема №39. Религиозните вярва-

ния на Древните римляни  ............. 84
51. Тема №40. Раждането на христи-

янството  ...................................... 86
52. Древен Рим (обобщение, упражне-

ние, тест) ........................................ 88
53. Годишен преговор (обобщение, уп-

ражнение, тест) ............................ 90
54. Примерно годишно разпределе-

ние  .....................................................91 



4

ВЪВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЯТА
Този учебник  е създаден с идеята да даде на учениците зна-

ния, да формира у тях представа за миналото, да ги направи съп-
ричастни към живота на хора, живели преди  хиляди години и 
най-вече – да ги приучи да мислят с категориите на времето и 
пространството, отговаряйки на най-простите, но вечни въ-
проси на историята КОЙ? КЪДЕ? КОГА? КАК? ЗАЩО? и КАКВО ОТ 
ТОВА? Отговорите на тези въпроси понякога могат  да бъдат без-
крайно прости, а друг път – невероятно сложни. Но за да бъдат 
те достоверни, са нужни именно знания, исторически умения, 
добронамереност в търсенето на истината за миналото и сър-
це, за да се вникне в душите и разума на отдавна отишли си наши 
предци на тази многострадална и стара Земя. 

Историята всъщност е набор от факти и изводи за минало-
то, но и увлекателен разказ, призван да плени съзнанието на мла-
дите хора и да запали у тях пламъка на интереса към Историята. 
Често именно непретенциозният разказ или докосването до ар-
тефактите от древността има много по-силно въздействие от 
сухия академичен текст, богат на цитати и факти, но без ис-
крата, способна да превърне отделния ученик в Шлиман, Сократ 
или Александър Велики.

Именно стъпвайки върху тази философия, всеки наш раздел 
започва естевено на разделна страница. Този текст и неговият 
разказ обикновено цели да действа емоционално  и да въведе уче-
ниците какво точно им предстои в тазгодишното пътешествие 
из миналото. Всяка епоха има своя акцент и специфика, която 
сме се опитали да изведем. Към текста има карта, която е под-
ходяща за въведение не само при първия урок на раздела, но и при 
всеки следващ, защото в нея може да се проследи развитието 
на темата през пространствено-времевото сечение. Най-добре 
това проличава в електронния ресурс, където в картата са вгра-
дени анимирана графика, фокусирана върху най-важните елемен-
ти в раздела. 

Разбира се, че всички разделни страници, прочетени после-
дователно, правят и един художествен годишен преговор. Това, 
което предлагаме с продукта на българското обучение е различ-
но, за пръв път разгърнато като идея, близо до децата, научно 
стойностно, дозирано поднесено. 
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Тема № 1 ИСТОРИЯТА И НЕЙНИТЕ ИЗВОРИ
(уводен: с. 8-9 от електронния ресурс и от книжното тяло)
Цел на урока
Концепция: Да се разширят и задълбочат представите и по-

знанията за историята като наука за миналото.
Акценти: Историята е нашето знание за миналото, кое-

то се пази, съхранява чрез и в историческите документи. 
Интересът към миналото е свързан с настоящето и бъдещето. 
От съществено значение е личността на историка и доколко 
той разказва за миналото, опирайки се на фактите – установе-
ните с помощта на изворите събития. Историческата наука из-
следва истината за миналото. Акцентирайте върху разнообра-
зието на изворите и тяхната стойност през различните епохи.

Умения, навици и компетенции за: самостоятелна работа 
с текста, извличане на информация (четене с разбиране), разпоз-
наване на основните исторически извори, сравняване на инфор-
мация от различни източници, прилагане на познания.

Методи: аналитична беседа, работа с текст, работа с изо-
бражения, ИКТ.

Дидактични средства: текст, изображения, електронни 
носители на информация.

Ход на урока: Срещата с науката История предстои. Това 
очакване е много силно сред нашите ученици. Те знаят доста-
тъчно за българското минало – това са познанията от учебния 
предмет Човек и общество. Най-любознателните вече са проче-
ли първите уроци от новия учебник за пети клас. Това, като че 
ли прави задачата на учителя лесна и безпроблемна. По-скоро е 
обратното. Трябва да влезем заедно в магията на историческото 
познание. Дали ще направим това рационално и безпристрастно, 
или с емоция и даже театър? Много са важни тези първи срещи в 
началото. Трябва да запалим пламъчето на интереса, на копнежа 
по изследването, на играта. От друга страна – идват нови зна-
ния, научни термини, специфичен исторически език.

Ще е добре да дозираме новите знания, да разширим внима-
телно познанията за историческите извори. Спокойно можем да 
редуваме нашият разказ с посочване, разпознаване и класифици-
ране на изворите. Нека децата се почувстват ангажирани с тази 
„суха материя“, която е канавата на науката. В този контекст 
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добре би било да приложим  и такъв подход: Ако попитаме деца-
та дали обичат физиката, то отговорите едва ли ще са много 
съдържателни. Ако ги попитаме „Кой иска да стане астронавт и 
да полети към Марс?“, вероятно желаещите ще са много. Ето на 
тях трябва да им кажем: „Ако искате да станете астронавти, 
ще трябва да учите физика и математика!“

Да се върнем към темата! Нека опитаме за финал да отгово-
рим на въпроса: Кой разрушава следите от миналото – времето 
или хората? Това може да стане и преход към следващата тема. 

Време: Планирането на времето за отделните компонен-
ти е от най-трудните дейности.То е в зависимост от общото 
и индивидулното състояние, темперамент, нагласи, ниво на ком-
петенции, както на учителя, така и на учениците. Практиката 
доказва нуждата от 5-10 минути, през които трябва да навлезем 
в темата и да създадем нагласите за работа. Това е времето, през 
което трябва да апробираме методите и част от техниките. 
Следващите 20 минути са същинската част – времето в което 
учим заедно и интензивно. В тази първа тема това са проблемите 
с историческите извори, археологията и отношението към следи-
те от миналото, към нашето културноисторическо наследство.

Тема № 2 ВРЕМЕТО В ИСТОРИЯТА
(нови знания: с. 10-11 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
Концепция: Да  постави началото на знания за връзките 

между човека и неговото развитие, протичащи в определено 
място, през определено време. Да изгради разбирането за един-
ство между минало, настояще и бъдеще и практическата по-
требност на хората от познание и култура за времето.

Акценти: „Имало едно време ...“. Бихме започнали така та-
зи тема, защото това ни дава възможност да имаме отправна 
точка, ориетир за представяне на времето и сложните отноше-
ния на хората в  и през него. С тази тема навлизаме в един свят 
на филисофски проблеми в историята. Нашите ученици нямат 
развити способности за абстрактно меслене. За това примери-
те от реалния, всекидневния живот ще са полезни.

Историческите епохи и летоброенето са нови знания, които 
поставят началото на историческата култура на нашите деца. 
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Умения, навици и компетенции за: работа с текст, линия 
на времето, датиране, прилагане на знания от природоматема-
тическите науки, визулна представа за времето

Методи: разказ, беседа, самостоятелна работа, работа с 
ИКТ.

Дидактични средства: текст, учебна тетрадка (работен 
лист), цветни моливи.

Ход на урока: Има теми и проблеми, които крият опасност 
да „затънем“ в мрежите на абстрактното и многословно изло-
жение, което е неразбираемо за нашата аудитория. Тогава става 
скучно и безинтересно. Това е провал или в по-добрия вариант 
проблемна ситуация, създадена от нас – учителите. Може ли да 
се избегне такава педагогическа „случка“ ?

Нека се опитаме да разкажем за времето (времепростран-
ството) с няколко примера.

– Когато за първи път сте влезли в училище, на колко годи-
ни сте били?

– Вашият клас е пети Б, а преди четири години, не беше ли 
първи Б?

– Къде се премества чертата върху линията на времето – 
напред или назад?

– Как наричаме времето преди пети Б? 
– Как ще наречем времето след една година, преди още да 

сте преминали в следващ клас? ... и пр.
Това е една от няколкото възможности за начало, за „мозъч-

на атака” и интерактивност.
Ядрото на новите знания са епохите, тяхното класифицира-

не и проблемите, свързани с летоброенето и датирането. Важно 
е да изграждаме отношение на активност и съпреживяване. За 
тази цел може да изработим линия на времето още в този пър-
ви час, и да продължим с дейностите в часа за упражнение. От 
съществено значение е определянето и разпознаването на архео-
логическите епохи в контекста на праисторията. Свързването 
на епоха с конкретни материални носители е дидактична задача, 
която решаваме през целия съзнателен живот.

Децата имат представи за Слънчевата система, за движе-
нието на планетите и това ще ни помогне да представим иде-
ята за календара и датирането – от гледна точка на тяхната 
полезност, практичност, удобство и нуждата от ред в нашия 
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собствен живот.
Време: Първите две теми се следват от един учебен час за 

упражнение. Това е ресурс, който може да ни успокои, но и да ни 
подведе. Нека спазим и тук правилото за 10 + 20 + 10, което не 
винаги е императив, но ще ни накара да бъдем по-дисциплинира-
ни. Голяма част от познанията от първите две теми ще бъдат 
доизграждани през цялата учебна година.

ВЪВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЯТА
 (упражнение: стр. 12) 
Цел на урока
Концепция: Да се приложат в практически план знанията за 

материални и писмени извори на научното историческо познание.
Акценти: линия на времето, хронология, проучване близко 

до психологическите възприятия на петокласника.
Умения, навици и компетенции за: датировка върху линия-

та на времето съобразно описани материални извори.
Методи: самостоятелна работа, работа с изображение, ем-

патийност..
Дидактични средства: учебен текст, изображения, работа 

с линия на времето, ИКТ.
Ход на урока: Инструкции за работа по време на самия уче-

бен час. Времето за изпълнение на поставените задачи е дос-
татъчно. Остава време да се разшири от вас представната 
информация за мегалитите, видовете, предназначението им и 
местата, по които се срещат. За децата ще е любопитно.

Раздел ПРАИСТОРИЯ
(въвеждащ художествен текст с пространствена предста-

ва чрез визуализация с карта и анимирано представяне за разсел-
ването на праисторическите хора, за възникването на земедели-
ето и обработването на метали , с. 12)

Концепция: Препоръчва се към всеки урок от раздела да се 
влиза първо чрез тази страница от електронния ресурс с цел ак-
туализация на знания или пропедевтика за знания.

Това е първият раздел в учебника и той ни отвежда в 
най-старата история на човечеството.  Художествено написа-
ният текст, имащ звученето на приказка, ни отвежда към пе-
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Раздел ДРЕВНА ЕЛАДА
И ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯТ СВЯТ
(въвеждащ художествен текст с пространствена пред-

става чрез визуализация с карта и анимирано разширение на 
Великата гръцка колонизация, с. 51)

Концепция: Препоръчва се към всеки урок от раздела да се 
влиза първо чрез тази страница от електронния ресурс с цел ак-
туализация на знания или пропедевтика за знания.

Третият раздел въвежда учениците в света на древните 
елини и историческите реалности на древния свят на елините. 
Много добро въведение е митът за Агенор и дъщеря му Европа, 
в която се влюбил Зевс. Оттук идва съчетаването на божест-
веното начало – духа, идващ от висините на Олимп, и земната 
реалност в една географска зона, в която присъстват едновре-
менно богатите земи на материка, крайбрежието и необятните 
морски пространства. Това естествено внушава на учениците 
автентична представа за съчетаването на география, природа 
и политика като над всичко е духът и културата. Оттук във 
въведението се открояват и древните български земи и обита-
ващите ги наши предци. 

Особено полезна е приложената карта на Великата гръцка 
колонизация – в електронния ресурс тя е анимирана, а цветове-
те на картата показват разселването на елинската диаспора. 
Както вече бе посочено в началото, картата от този ресурс съ-
що  може да се използва почти през всеки учебен час за затвърдя-
ване  на новите знания и за връзка с новата урочна статия.    

Тема №16 ДРЕВНА ЕЛАДА 
(нови знания: с. 52-53 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
Концепция: Това е първият урок от раздела за Древна Елада. 

Той следва да въведе в целия раздел, а същевременно и да очертае 
най-ранната история на древните елини по пътя на постъпа-
телното развитие на човешката цивилизация. Разказът на учи-
теля и самостоятелната и колективна работа на учениците би 
трябвало да създаде положителни нагласи към проблематиката, 
стимулиране на интереса и придобиването на устойчиви знания 
за ролята на географските фактори, тласнали в определена по-
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сока икономическите и социалните процеси сред древните ели-
ни. Специално място следва да се отдели на очертаването на 
природната среда, в която се разиват историческите процеси 
– ролята на морето, крайбрежието и континенталната част 
за развитието на търговията, социалните отношения, държав-
но-образователните процеси и войните в древните общества. 
Оттук да се направи паралел с предходния раздел за Древния 
Изток и да се посочи местната специфика.  

Акценти: Умения и навици за очертаване на линия на вре-
мето на целия раздел на базата на исторически разказ, работа 
с историческа географска карта и посочване на конкретни гра-
дове и райони върху нея, за сравнителен анализ  на различните 
островни и континентални общества и ролята на природните 
бедствия в различни исторически периоди.

Методи: уводна беседа, аналитично описание на големи 
исторически периоди с използване линия на времето, характе-
ристика на различни исторически периоди с главни тенденции в 
тях, работа с текста, самостоятелна работа.

Дидактични средства: текст, карта на Древна Елада, ра-
бота с фотография на музеен експонат (снимка на предполага-
емата златна маска на цар Агамемнон), фотография на Лъвската 
порта в Микена, самостоятелна работа с въпроси в рубриката 
Активности; работа с електронни ресурси – намиране на градо-
ве върху карта, познаване кое е морето покрай Древна Елада

Ход на урока: Учениците вече са получили знания за ролята 
на географските фактори в тема №  7 и 8. За да ги насочите към 
тематиката за географските фактори, припомнете им една от 
двете теми  (например за ролята на реките за земеделието в 
Двуречието, за да стигнете до морето, търговията или земеде-
лието в Елада) с въвеждащи фрази и може с един въвеждащ въпрос 
за онова, което вече знаят. Оттук свържете със ситуацията в 
Древна Елада, когато на Крит и континента се създават дър-
жави – разлика острови и контитента - Атина, Микена, Пилос. 
Може да се направи връзка и с процеси в  днешните български 
земи. Диференцирана работа с карта - къде са разположени зе-
мите на елините. Важното е с беседа да се очертаят различите 
периоди в историята на елините с акцент върху най-ранния – 
илюстрация с текстовете на Тукидид и Страбон.

Втората основна тема в урока е тази за ролята на митич-
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ната представа за историята на Критско-микенския период – 
особено тази за мита за Тезей и победата над Минотавъра. От 
Крит се преминава към Микена и Троя. За илюстрация да се полз-
ва златна маска на цар Агамемнон, открита от Шлиман, като 
се акцентира върху личността на Агамемнон като обединител 
на гръцките племена в Троянската война срещу Троя. За велико-
лепието на Микена да се ползва и снимката на Лъвската порта.

Завършек на темата – с разказ-беседа, самостоятелна или 
домашна работа да се обобщи темата с разказа за упадъка на 
островните и крайбрежните градове през Тъмните векове. 
Специален акцент да бъде разликата с начина на живот и култу-
ра в континенталната част, особено на забравянето на писмен-
ността.  Възраждането да се свърже с разселването на еолийски-
те, йонийските и ахейските племена и връзките им с островите 
в Егейско море и земите в Мала Азия и Близкия Изток.

За домашна работа:
Задача от електронния ресурс – да поставят съответните 

градове върху картата на Гърция – това е добър отговор на въ-
веждащ въпрос за следващата тема

Тема №17 ГРЪЦКИЯТ ПОЛИС. 
ВЕЛИКАТА ГРЪЦКА КОЛОНИЗАЦИЯ
 (нови знания: с. 54-55 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
Концепция: След ситуирането на античната гръцка исто-

рия в общата история на древните антични цивилизации в пре-
дишната тема тук целта е проследяването на еволюцията на 
държавността в гръцките полиси в континентална Елада и в 
Мала Азия, а така също и в колонизирането на острови и съседни 
крайбрежия. Така учениците трябва да придобият представата 
за държавна структура, състояща се от независим главен град 
(полис) и прилежащите към него селски общини. Оттук древно-
то елинско общество ще се анализира като съставено от земе-
делци, търговци и моряци, създали една нова Елада на градове-ко-
лонии, копие на градовете майки. Понятия: акропол, полити, 
колонизация

Умения и навици за: работа с географска карта и видео-въз-
становка на Атинския акропол, за сравнителен анализ на раз-



35

лични полиси и техните колонии, формиране на понятия като 
колонизация и развитие на понятийното мислене на учениците.

Методи: уводна беседа, аналитично описание, работа с те-
кста, самостоятелна работа.

Дидактични средства: текст, видео-възстановка на поли-
са в Атина, работа с фотография на музеен експонат – битката 
на боговете от фриза на Партенона; самостоятелна работа с 
въпроси в рубриката Активности – особено тези за гръцките 
колонии по българските земи; работа с електронни ресурси.

Ход на урока: Учениците вече са получили знания за основ-
ните периоди в историята на Елада и географските фактори. 
Добра връзка е да се провери поставената задача от предния 
урок от електронния ресурс – за поставяне върху картата на 
основните гръцки полиси.

След като се припомни за ролята на търговията, земедели-
ето и мореплаването за формирането на елинското общество, 
да се премине към темата за гръцкия полис. С фронтална беседа 
учителят може да опише полисите като независими градове със 
съответните богове покровители, религията и градските праз-
ници, с техните граждани. Да се посочи обвързаността и лоял-
ността на елините към техния полис и правата, която принад-
лежността дава. За илюстрация може да се използва текстът 
от Страбон, а за домашна работа да се зададе разглеждане на 
видеото – възстановка на атинския полис. Може и алтернатив-
на постройка – да се започне с филмчето и от видеоматериала да 
се развие първата основна  тема – тази за полиса.  

Втората част в урока е за колонизацията. В началото мо-
гат да се върнат към линията на времето от предния урок и тук 
да покажат къде точно се пада Великата гръцка колонизация.

Тази тема има два основни момента – хронологическото 
ѝпозициониране върху линията на времето и географското ѝ по-
зициониране върху картата от урока. Следва да се изтъкнат 
причините за колонизацията – изтощаването на местните нахо-
дища и липсата на достатъчно храна. Оттук може да се въведе 
географския обхват – от Черно море до о-в Сицилия. Като резул-
тат следва да се изведе до приноса на елините за цивилизацион-
ния напредък в Средиземноморието – някои от новооснованите 
колонии стават на свой ред полиси и създават дъщерни колонии. 

В заключение трябва да се изведе обобщението за превръща-
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нето на елините във водещ икономически, търговски, социален и 
политически фактор. Оттук може да се стигне до завистта на 
съседните държави и народи. 

Определен принос е и културното влияние на Древна Гърция 
чрез колонизацията – особено развитието на азбучното елинско 
писмо. Връзка с историята на българските земи – самостоя-
телна задача за информация за близки гръцки колонии, както и за 
връзката гръцка азбука – кирилица.

Домашна работа – от електронния ресурс – запознаване с 
атинския полис и намиране на допълнителна информация за една 
от сградите във филмчето (по избор на ученика). 

Тема №18 АТИНА И СПАРТА 
(нови знания: с. 56-57 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
Концепция: Това е един от най-важните урочни единици в 

този раздел и в целия учебник. С нея продължава изграждането 
на представа у учениците за развитието на държавността в 
Древна Елада в рамките на изискуемия от програмата стандарт. 
След като учениците са навлезли в държавнообразователните 
процеси сред елините – особено с развитието на гръцките по-
лиси и разпространението на тяхното влияние в рамките на 
гръцката колонизация, този урок представя държавно-полити-
ческото развитие на двата най-важни полиса в Класическия пе-
риод – Атина и Спарта. Урокът предоставя отлична възмож-
ност за паралелно представяне на двата казуса като в единия 
случай може новите знания да бъдат представени с беседа, а при 
втория сравнението да бъде извлечено от самите ученици след 
самостоятелна работа. Така учениците биха добили представа 
за различните подходи към държавността и различната степен 
на демократичност и йерархизиране на обществото. Целта е 
чрез новите знания, вписани в конкретен хронологически пери-
од, учениците да проследят механизмите на функциониране на 
античното общество и да се потърсят обяснения за налагането 
на единия или другия модел.

Акценти: Диференциацията на двете общества в зависи-
мост от икономическото състояние и забогатяване на едни про-
слойки за сметка на други, ролята на географския фактор, лично-
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стите наложили реформи и промени в държавното устройство 
и управлението на полиса (Солон, Перикъл); функционирането 
на различните видове власти – изпълнителна, законодателна и 
съдебна и присъщите им институции; предимства и ограничения 
на атинската и спартанската демокрация. 

Умения и навици за: работа със схеми на държавното ус-
тройство, очертаване на линия на времето за двата полиса на 
базата на исторически разказ, за сравнителен анализ на функцио-
нирането на полисната демокрация; възможност за обяснение и 
разграничаване на понятия като „демокрация“, „олигархия“ и др.

Методи: уводна беседа, аналитично описание на държавно 
устройство, характеристика на политически и социални после-
дици от налагането на конкретен модел на държавно устрой-
ство, работа с текста, самостоятелна работа.

Дидактични средства: текст, схема на държавното ус-
тройство на Атина и Спарта, работа с видеопрезентацията за 
Перикъл от електронния ресурс; самостоятелна работа с въ-
проси в рубриката Активности; работа с електронни ресурси 
– за Перикъл. 

Ход на урока: Учениците вече са получили знания за разви-
тието на гръцките полиси в предходните периоди – може да се 
въведе с въпрос за формата на управление на гръцките градове 
по време на Троянската война. След това да се свърже с възхо-
да на Атина и Спарта и причините за това, заедно с ролята на 
войните и робството. Оттам да се стигне до основното соци-
ално разслоение между живеещите в гръцките полиси – между 
свободни и несвободни хора, между местни свободни хора и чуж-
денци. Да се посочи тенденцията на засилване на дела на попада-
щите в робство хора – включително за дългове и оттам да се 
представят реформите на Солон и Перикъл. 

В урока има две основни подтеми – за Атина и Спарта. 
Едната би могла да бъде въведена от учителя с фронтална бесе-
да, а другата – да е плод на самостоятелна работа в клас с учеб-
ника или електронния ресурс. Специален акцент е „разшифрова-
нето“ на схемите за държавно устройство – тук има термини, 
които трябва да бъдат обяснени от учителя с особено внима-
ние, отделено на трите власти, начина им на избиране, функцио-
нирането на институциите и техните прерогативи.  

Обобщението накрая трябва да бъде направено на базата на 
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сравнението Атина – Спарта. Учениците могат да бъдат разде-
лени на два „отбора“, всеки от които обяснява защо по-удачна е 
системата в Атина или в Спарта – т.е. от тях се иска да наме-
рят аргументи в полза на зададения избор.

За домашна работа:
Да се разгледат електронните ресурса за Перикъл и да при-

готвят кратка биография – тип енциклопедична статия за него.

Тема №19 ДРЕВНИТЕ ЕЛИНИ И ВОЙНАТА 
(нови знания: с. 58-59 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
Концепция: Да се изясни връзката между общество и война 

в Древна Елада посредством които учениците следва да опозна-
ят войната като елемент от постъпателното развитие на ан-
тичните териториални общности и живеещите в тях племена. 
В античното общество войната е елемент на начина на живот 
и стимул за общественото развитие, осъществяван чрез завое-
вания, борба за плячка и роби и налагането на държавния модел в 
общността-победител. В този урок продължава покриването на 
изискванията на учебната програма за нови знания по отношение 
на държавността. Целта е да се открои хода, ролята и значение-
то на Гръко-персийските и Пелопонеските войни и да се очерта-
ят техните последици за античния свят в Средиземноморието 
и за съдбата на Атина и Спарта.

Умения и навици за: работа с историческа географска кар-
та, очертаване на линия на времето на базата на исторически 
разказ, за сравнителен анализ  на две големи войни в различни 
исторически периоди.

Методи: уводна беседа, аналитично описание на военни 
действия, характеристика на политически и социални последици 
от регионални войни, работа с текста, самостоятелна работа.

Дидактични средства: текст, карта на походите на пер-
сийските войски срещу Елада, работа с фотография на музеен 
експонат (рисунка от антична ваза), картина за битката при 
Саламин, статуята на цар Леонид; самостоятелна работа с 
въпроси в рубриката Активности; работа с електронни ресур-
си – подробен разказ за битката при Термопилите и подвига на 
Леонид и неговите войни. 
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Ход на урока: Учениците вече са получили знания за ролята 
на войните в древните общества в тема № 9, с. 32-33 и в № 16, 
с. 52-53. В тема № 9 ставаше въпрос за обществата в Египет 
и Месопотамия и влиянието на войните върху тамошните об-
щества.  В тема № 16 ставаше въпрос за войните в архаичния 
период и за Троянската война. За да ги насочите към тематика-
та за войните и тяхното значение за развитието на Атина и 
Спарта, припомнете им за една от двете теми  (в зависимост 
от това дали искате да сравните с Древен Египет или искате 
по-конкретна връзка с гръцката цивилизация) с въвеждащи фра-
зи и може с един въвеждащ въпрос за онова, което вече знаят. 
Оттук свържете със ситуацията в Древна Елада от края на VІ 
и началото на V в.

След това припомнете на учениците за ролята на търго-
вията и земеделието за формирането на елинското общество, 
както и за ролята на войните, при които се взимат пленници в 
робство. Така очертайте двете основни теми в урока – едната е 
за Гръко-персийските войни, а втората – за Пелопонеските вой-
ни. И в двете теми новите знания трябва да се конкретизират и 
опредметят в съзнанието на учениците вече наученото от пре-
дишните уроци – как са се водили войните, кои са били участни-
ците и какви са били техните последици.

Темата за гръко-персийските войни може да бъде развита с 
въвеждащ аналитичен разказ на учителя, съчетан с фронтална 
работа с учениците в клас с учебника и електронните ресур-
си. Много полезна е картата, която е публикувана в учебника, 
а може да се използва от електронния ресурс като се проекти-
ра върху екран или се гледа от учениците на компютър. На нея 
учениците трябва да посочат кои са персийците и откъде ид-
ват. След това трябва да се акцентира върху завладяването на 
Древна Тракия и Македония, а от там как персийците стигат 
до Елада. Специално място следва да намери и единодействието 
между Атина и Спарта.  От картата и фактологическия разказ 
трябва да се направи извод за характера на военното превъзход-
ство на персите – морско или сухоземно и как това се вписва в 
начина на воюване на елините. Тук може да се използва и снимка-
та на статуята на цар Леонид  –  от учебника или от електрон-
ния ресурс, с въпрос за какво служи щитът, шлемът, ризницата, 
наколенките? 
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Оттам може да се направи връзка с извора – текст от 
Херодот с въпрос за възприятията на елините за ролята на бо-
говете за изхода от войната (например препратка към Илиада и 
Троянската война).  

За домашна работа:
1. Да се използа снимката от електронния ресурс на ко-

ринтският тип шлем и да се поиска учениците да потърсят в 
интернет допълнителна информация за други елински шлемове.

2. Да се направи линия на времето на Гръко-персийските 
войни – от електронния ресурс и основния текст да се посочат 
годините на Гръко-персийските войни основни сражения, тип 
битки (морски - военни).

Втората тема за Пелопонеските войни е свързана с воде-
щата роля на Атина в древногръцкия свят и оглавения от нея 
Атински морски съюз. Оттук да се стигне до закономерния 
сблъсък между Атина и Спарта и крайният резултат от него.

След аналитична беседа на учителя учениците следва да обоб-
щят съдържанието на наученото от беседата или от самостоя-
телна работа с учебника динамиката – хода на Пелопонеските 
войни (кой, кога и как взима надмощие), като тази динамика бъде 
отразено в линия на времето в тетрадката на учениците (може 
линия на времето, може и таблица) със специален акцент върху 
последиците.

От електронния ресурс на картината на Карлбах за битка-
та при Саламин (може и от учебника) – връзка със задачите от 
Активности – въпрос за облеклото, въоръженията, композици-
ята на картината. От нея и от вазата с битката с амазонките 
отново да се очертае темата за боговете, героите и войната – 
т.е.  митичното начало при обяснението на войната като начин 
на живот на елините.

В заключителната част на темата учителят следва да 
изведе един-два основни извода от този урок – специално очер-
таване на приликите и разликите между гръко-персийските и 
Пелопонеските войни. Може да се завърши с личностен акцент 
– войника Филипид и Маратонската битка, царете Леонид и 
Ксеркс. За допълнителна работа – от рисунката-възстановка на 
трирема да се разкаже за ролята на корабите в живота на ели-
ните – и за война, и за  търговия, и за превоз. Евентуално да се 
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постави задача за търсене в интернет на информация за други 
видове кораби.

Тема №20 ИМПЕРИЯТА НА АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ 
(нови знания: с. 60-61 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
Концепция: Този урок приключва серията от уроци, свърза-

ни с развитието на представата на учениците за държавност-
та в Древна Елада – в центъра ще бъде най-големия имперски 
проект на това хилядолетие – империята на Александър Велики. 
На базата на вече получените знания за ролята на войната в жи-
вота на древните елини и за възхода на отделни гръцки царства, 
градове и полиси в различни периоди преди това учениците след-
ва до опознаят случилото се в един относително къс период от 
елинската история, наситен с много политически и общоцивили-
зационни събития и процеси като целта е да се видят техните 
последици.

Акценти: Умения и навици за: работа с исторически извори 
за военната експанзия в античността; за работа с историческа 
географска карта, очертаване на линия на времето на базата на 
исторически разказ, за сравнителен анализ  на военните и по-
литически успехи на две ярки личности – баща и син – Филип и 
Александър Македонски.

Методи: уводна беседа, аналитично описание на военни 
действия, характеристика на политически и социални последици 
от регионални войни, работа с текста, самостоятелна работа.

Дидактични средства: текст, карта на походите на 
Филип ІІ и Александър Велики; детайл от мозаечен портрет на 
Александър Велики в сражение с цар Дарий (интересно е да се 
разкаже на учениците, че тази мозайка е от Помпей, но ориги-
нала е изложен в Националния археологически музей в Неапол); 
самостоятелна работа с въпроси в рубриката Активности; са-
мостоятелна домашна работа с електронни ресурси – подробна 
история на походите на Александър с илюстрации. 

Ход на урока: Учениците вече са получили знания за ролята 
на войните в живота на древните елини в тема № 19, с. 58-59. Да 
се започне с въпрос за военното съперничество Атина – Спарта, 
кой е надделял в крайна сметка и колко дълго се е възползвал от 
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статута си на победител.
След това да се посочи във фронтална беседа или чрез въпрос 

откъде идват новите военни заплахи и така да се направи връзка 
с Древномакедонското царство.

Работи се върху три тематични акцента – Древна Македония 
с фокус върху управлението на Филип ІІ и неговите успехи – осо-
бено битката при Херонея; военните походи и териториалната 
експензия на сина му Александър Велики; обща характеристика 
на наследството на Александър Велики и на цялостната ели-
нистическа епоха. При запознаването с делото на Филип ІІ да се 
посочат резултатите от гръкоперсийските войни за възхода на 
Древномакедонското царство. Специално място заслужава обе-
динителната роля на Филип за противодействието на персий-
ските сили (илюстрация Филипейона в Олимпия, издигнат след 
победата при Херонея . 338 г. пр. Хр.).

Подтемата за походите на Александър Велики е подходя-
ща за самостоятелна работа с текста в клас – да направят в 
тетрадките си или на дъската линия на времето с по-важните 
битки и походи, а след това да посочат походите на картата – 
кои територии са завладени.

Трета подтема – за елинистичната епоха вероятно трябва 
да бъде представена от учителя. Основното в този разказ би 
могло да бъде резултатът от управлението на Александър – обе-
динението на цивилизования свят в Европа и Близкия изток под 
скиптъра на един владетел. Това е свързано с налагането на нов 
общополитически, културен и социален модел с името елинизъм 
– да се очертаят неговите елементи (липса на граници и поли-
тически ограничения, обща култура, социален и цивилизационен 
подем). Това води и до възход на нови, елинистически градове.

Да се обобщи бързия залез на имперския проект при наслед-
ниците на Александър и предпоставките за излизането на нов 
исторически фактор в античния свят – римляните. 

За домашна работа:
1. Да се използа електронния ресурс за личността и делото 

на Александър Велики
2. Да се потърси допълнителна информация за Звездата на 

Вергина – къде е погребан Филип ІІ?
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Тема №21 ОБЩЕСТВОТО В АТИНСКИЯ ПОЛИС 
(нови знания: с. 62-63 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
Концепция: Да се покажат характерните (отличителни) 

черти на елинското полисно общество като учениците при-
добият реална представа за неговата структура, категории 
граждани и начина на живот на обикновените елини. В този и 
следващия урок се покриват изискванията на учебната програ-
ма за нови знания по отношение на обществото и всекидневния 
живот. Целта е да се откроят причините за точно този тип 
социална организация и да се осъзнаят общите черти на елинско-
то общество и да се посочат разликите между Спарта и Атина. 

Умения и навици за: работа със схеми за социалната струк-
тура, за сравнителен анализ (на различните групи в съответ-
ните полисни общества), формиране на понятия и развитие на 
понятийното мислене на учениците.

Методи: уводна беседа, аналитично описание, характерис-
тика на социална структура и начин на живот, работа с те-
кста, самостоятелна работа.

Дидактични средства: текст, схема на социалната струк-
тура на Спарта и Атина, работа с фотография на музеен екс-
понат и рисунки/възстановки на агората и на елинско жилище; 
самостоятелна работа с въпроси в рубриката Активности; ра-
бота с електронни ресурси – видео-презентация за спартанци-
те, схема/възстановка на агората и елинско жилище.

Ход на урока: Учениците вече са получили знания за струк-
турата на обществото и всекидневния живот на хората през 
античността в тема № 10, с. 34-35. Там ставаше въпрос за об-
ществата в Египет и Месопотамия.  

За да ги насочите към тематиката за конкретната реал-
ност на атинския полис в началото, посочете им и припомнете 
за този урок с въвеждащи фрази и може с един въвеждащ въпрос 
за онова, което вече знаят. Оттук свържете със ситуацията 
в Древна Гърция. Това направете като използвате отговорите 
на зададената домашна работа от предходния урок. След това, 
като припомните за ролята на търговията и земеделието за 
формирането на елинското общество, както и за ролята на вой-
ните при които се взимат пленници в робство,  разграничете 
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свободните от несвободните хора в елинското общество. 
Реално в урока има две основни теми – едната е за общест-

вените групи в полиса, другата е за живота на жените и децата 
в Древна Елада. И в двете теми новите знания трябва да се кон-
кретизират и опредметят в съзнанието на учениците посред-
ством конкретни примери, с които те да разберат и съотнесат 
новите знания към вече наученото от предишните уроци (специ-
ално за Египет) и от онова, което вече знаят за Елада. 

Темата за структурата на обществото може да се опредме-
ти посредством беседа на учителя и фронтална работа с ресур-
са/възстановка на агората. Там животът се ситуира в градското 
пространство като се посочва ролята на отделните обществе-
ни сгради – много полезен е електронния ресурс, който може да 
бъде използван за самостоятелна работа (учениците откриват 
чрез кликане върху обектите функциите на отделните обекти) 
или като демонстрация, при която учителят обяснява и посочва 
чрез беседа и визуализация отделните обекти и социални роли 
(купувачи-продавачи). 

Оттам вече може да се премине към новите теоретични/ис-
торически  знания за структурата на обществото и отделните 
категории граждани. Подходите за въвеждане да отделните ка-
тегории позволяват творческото им подреждане, но един възмо-
жен подход е да се почне от разделението свободни-несвободни 
граждани.  Тук полезна връзка между агората и структурата на 
обществото е илюстрацията на детето-роб, около което може 
да се завърже дискусия (как е станало роб, какво точно прислуж-
ва на елинката и др.). Оттам вече се въвеждат понятията  с 
отделните категории граждани – полити, техните жени и деца, 
чужденци, занаятчии и други свободни хора, роби. Специално да 
се фокусира разказа върху имуществените въпроси, правата на 
свободните граждани, участието/неучастието в управлението 
на града.

Добре е да се използва схемата за социалната структура на 
Спарта и Елада. Върху едната схема може да се обясни/въведе со-
циалната структура. Другата може да се използва да самостоя-
телна работа/домашна работа – заключителна задача – обобща-
ващ въпрос за сравнение между Спарта и Атина.

Втората тема за всекидневния начин на живот и специално 
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за жените и децата позволява различни подходи – включително 
за дискусия, беседа, самостоятелна работа. И тук може да се за-
почне с рисунката/възстановка на елинския дом. Там учениците 
могат да открият помещенията, в които са жените и децата, и 
оттам да изведат ролята в обществото – как живеят и с как-
во се занимават жените и децата. Ролята и мястото на жени-
те може да се изведе и от схемата за социалната структура 
и оттам чрез аналитично описание учителят да обясни специ-
фичното място на жените и децата. Оттам да се мине към об-
разованието и идеите, които движат възпитанието на децата. 
Специално да се разкаже какво точно учат древните елинчета и 
да се търси аналогия с онова, което децата учат днес. Да се ак-
центира върху спецификите и разликата между Атина и Спарта 
– особено по отношение на физическата и духовната подготовка 
за бъдещия живот.

Тук като обобщение може да се пусне видео-презентацията 
за бита на спартанците.

В заключителната част на темата учителят следва да из-
веде три-четири основни извода от този урок. Задачата за срав-
нение между обучението на децата в Спарта и Атина е подходя-
ща за домашна работа.

Тема №22 ВСЕКИДНЕВИЕТО НА ДРЕВНИТЕ ЕЛИНИ 
(нови знания: с. 64-65 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
Концепция: Този урок е от серията, покриващи стандарти-

те на програмата и изискването да бъде създадена у учениците 
представа за начина на живот и всекидневието на древните хора 
(в случая – елините). Идеята е да се посочат условията, превър-
нали Древна Елада в територия, населявана от различни племена 
на земеделци, търговци, мореплаватели и воини, развили държав-
ността и положили основите на редица принципи на съвремен-
ната демокрация и гражданство. Всекидневието на елините се 
вписва в природната среда, която до голяма степен моделира по-
ведението на различните области и племенни общности. Целта 
е да се откроят именно измеренията на това всекидневие и по 
някакъв начин да бъде съотнесен към възприятията на децата на 
Третото хилядолетие.
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Акценти: Следва да се изведе ролята на земята, нейното 
обработване и продуктите, които се произвеждат с човешки 
труд и стават обект на размяна и търговия; на морето, което 
дава храна и възможност за придвижване на мореплавателите и 
търговците; появата на парите и търговията; развитието на 
занаятите и специализацията на отделните градове и региони; 
роля на спорта – за укрепване на тялото и духа, както и като 
социална функция.

Умения и навици за: работа с исторически извори; извли-
чане на фактическа информация и правенето на изводи от раз-
глеждане на археологически находки и музейни експонати като 
монети, амфори, керамични рисувани вази; описване на живота 
на елините по рисунки върху вази.

Методи: уводна беседа, групова самостоятелна работа за 
извличане на информация за бита и всекидневието на елините, 
самостоятелна работа с текста и с електронните ресурси.

Дидактични средства: текст, снимки, работа с фотогра-
фия на музейни експонати (монети, статуи, керамични вази); 
самостоятелна работа с въпроси в рубриката Активности; ра-
бота с електронни ресурси – разглеждане на снимки на монети и 
информация от изображенията върху тях; попълване на тест за 
Олимпийските игри. 

Ход на урока: Учениците вече са запознати с всекидневието 
на първите хора и на древните египтяни. За да ги насочите към 
тази тематика, припомнете им за една от двете теми (в зави-
симост от това дали искате да сравните с по-примитивните 
хора, живели в елинските територии или пък да сравните раз-
витието на елините с това на египтяните) с въвеждащи фрази 
или въпрос за онова, което вече знаят. Оттук преминете към 
географските фактори като предпоставка за развитието на зе-
меделието и търговията. Така именно ще представите двете 
теми в урока – тази за поминъка на елините и другата – за спор-
та и Олимпийските игри. 

Урокът дава възможност за работа по групи. Затова в на-
чалото разделете учениците на групи и ги накарайте да разгле-
дат по една от илюстрациите към текста и да се опитат да 
разкажат какво са работели, с какво са се хранели и с какво са 
търгували елините.

Вашата задача е да ги направлявате в историческите им от-
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крития на базата на чутото от тях – маслините и преработ-
ката им в зехтин, амфорите, с които се пренася зехтин, вино 
и зърнени храни, занаятите като обработка на вълна, риболо-
ва и обработката на рибата. След това обобщете с разказ за 
търговията и износа на храни, метали, луксозни стоки, тъкани, 
за производството им в занаятчийски ателието (ергастерии). 
Може и следва да се посочи и връзката с полисите, гръцките ко-
лонии и по-широкия свят – конкретни градове като Александрия, 
Пергам, Родос. 

Втората подтема дава възможност за интересен раз-
каз и връзка с днешния ден. Атлетическите игри и особено 
Олимпиадите са изява на култа на елините към здравото тяло 
и здравия дух, на конкурентното начало в тяхното общество 
и за връзката с религиозните вярвания като начин на живот. 
Специален акцент следва да се отреди на установяването на мир 
по време на игрите и на почитта, оказвана към победителите. 

Накрая може да се завърши и с очертаване на спецификите 
на спортните състезания в Спарта, както и на наличието и на 
други състезания и игри в отделни градове, региони или пък по 
конкретни видове спортове. 

За домашна работа:
1. Да се попълни теста от електронния ресурс за 

Олимпийските игри.
2. Да се потърсят допълнителна информация за Пиер дьо 

Кубертен и възстановяването на Олимпийските игри през 1896 г.
3. За връзка със следващия урок за културата – да се върнат 

към ресурса - видеовъзстановка от тема 17 за Акропола в Атина 
– за архитектурата и изкуството 

Тема №23 КУЛТУРАТА НА ДРЕВНИТЕ ЕЛИНИ
(нови знания: с. 66-67 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
Концепция: Този урок е от серията, покриващи стандарти-

те на програмата и изискването да бъде създадена у учениците 
представа за културното наследство на древните хора (в слу-
чая – елините). Целта е да се откроят най-значимите приноси 
на отделните народи в постъпателното развитие на човешка-
та цивилизация – и в науката, и в културата, и в изкуството. 
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Вписващи се във всекидневния живот на хората, тези дости-
жения са имали едновременно идеалистичен/творчески и праг-
матичен характер и специфика, вписващи се в политическото и 
социалното развитие на елинското общество. Силно е било и 
присъствието на религиозния елемент, като чрез най-ярките по-
стижения на културата и науката творците са изразявали как-
то уважението и почитта към боговете, така и собствената си 
представа за тях в образи и храмове.  Урокът предполага богати 
възможности за илюстриране на новите знания, стимулиране-
то на допълнителния интерес на учениците и и използването на 
техните творчески интереси – в изкуство и наука. Би могло да 
се стимулира и търсенето на останки от елинското наследство 
в днешните български земи.

Акценти: Предизвикателството на урока е точно съчета-
ването на духовното и прагматичното начало – едновременно 
творческите постижения да се представят като следствие на 
активния, откривателски човешки дух и нуждите на всекидне-
вието – жилища, храмове, театри и др. Специален акцент следва 
да бъде храмовото строителство и отделните стилове, архи-
тектурата и градоустройството на гръцките полиси, разви-
тието на скулптурата и театъра като вид изкуство. 

Същевременно следва да се изтъкне връзката с литерату-
рата и митологията. Оттам би трябвало да се открои и разви-
тието на науката – особено на математиката, астронономия-
та, астрологията.

Методи: уводна беседа, работа с текста, самостоятелна 
работа с електронните ресурси

Дидактични средства: текст, снимки,  работа с фотогра-
фия на музейни и архитектурни експонати  (снимка на Партенона 
с отделните архитектурни части); самостоятелна работа с въ-
проси в рубриката Активности; работа с електронни ресурси.

Ход на урока: С оглед посоченото вече предизвикателство 
творчески порив –прагматизъм урокът може да започне с въвеж-
даш въпрос за ролята на градовете за възхода на елинската цивили-
зация. Оттук да се премине към въпрос от какво се нуждаят граж-
даните на полисите, за да живеят добре. Оттук се преминава към 
въвеждаща беседа за архитектурата със специален акцент върху 
храмовото строителство и скулптурната украса. Да се използ-
ват илюстрациите за трите стила с обяснение за по-скромната 
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или пищна украса. Може да се затвърдят дадените нови знания със 
снимката на Кариатидите от Ерехтейона като бъдат запитани 
учениците какъв е стилът на капителите над главите им.

Внимание заслужават и големите имена на авторите на 
скулптурните шедьоври – Фидий, Праксител, Лизип. Да се от-
крои присъствието на богове, герои, политици и атлети сред 
пресъздадените скулптурни образи.

Друг тематичен акцент е театъра – може да се посочи него-
вата роля като храм, като място за развлечение, но и за възпита-
ние на гражданите. Привлечете вниманието на учениците към 
снимката на Дионисовия театър – да разберат къде е скенето, 
къде и какво правят актьорите в техните много роли, къде е 
публиката и така да се открои  функционалността на отделни-
те части на театъра (т.е. архитектурата има своите прагма-
тични функции).

Втората подтема е тази за научните достижения на елини-
те. И тук да се търси прагматизма – нужди на търговия, море-
плаване, строителство, но и порива на духа, свързан и с волята 
на боговете. Картината за питагорейците и образа на Питагор 
- математическите измерения като основа за представа на хар-
монията и нейното изразяване чрез музиката. Тази специфика ка-
то част от религиозната вяра, водеща към изграждане на научна 
теория, също е акцент в урока, тъй като се свързва с преклоне-
нието пред божествена сила на числата. 

Накрая като обобщение може да се хвърли мост към следва-
щата тема с въпрос за Александър Македонски и как неговата 
голяма империя е повлияла върху науката и културата. 

За домашна работа:
1. Да се попълни теста от електронния ресурс за отделни-

те части на Партенона.
2. Задача, свързана с театъра – да се нарисува древногръцка 

театрална маска с мимика. Да се помисли какъв тип роля се играе 
с нея и за какви чувства е предназначена да породи у зрителите.

Тема №24 ЕЛИНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА
И НЕЙНОТО НАСЛЕДСТВО
(нови знания: с. 68-69 от електронния ресурс и от кн. тяло)
Цел на урока
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Концепция: Този урок е от серията, покриващи изискуемите 
от стандартите в програмата знания, създаващи у учениците 
представа за културното наследство на древните хора (в случая 
– елините), при това в една конкретна епоха - елинистическата. 
Идеята е да се покаже епохата и нейното културно наследство в 
един по-развит етап на античната цивилизация – ІV – І в. пр. Хр. 
Както и в предишния урок достиженията на времето се вписват 
в живота на обикновените хора като териториалният обхват е 
значителен – стига до Мала Азия, Близкия Изток и голяма част 
от Средиземноморието, а същевременно става въпрос за прехо-
ден период, в който науката и културата имат своеобразен връх 
в своето развитие. Религиозният елемент продължава да има 
своето водещо значение, но и прагматизмът на периода наисти-
на тласка творци и учени към постижения, уникални за времето 
си, а и до ден днешен. Това може да проличи накрая от самостоя-
телната работа върху чудесата на античния свят и тяхното 
разпределение в елинската история преди и по време на елини-
зма. От значение е, разбира се и имперския проект на Александър 
Велики. Урокът отново предполага богати възможности за илю-
стриране на новите знания, стимулирането на допълнителния 
интерес на учениците и и използването на техните творчески 
интереси – в изкуство и наука. Би могло да се стимулира и тър-
сенето на останки от елинизма в днешните български земи.

Акценти: Предизвикателството на урока е умелото съче-
таване на културните постижения на Класическа Елада и тези 
от времето на елинизма. В този урок по-добре отколкото в пре-
дишния може да се открои връзката политика/война – култура/
наука, тъй като империята на Александър Велики и държавите, 
които я наследяват имат интегриращ за европейската цивилиза-
ция ефект и надграждат постиженията на елините върху твор-
ческия дух на съседни народи. Тук може да се акцентира върху 
синкретизма на Изтока и Запада, както и върху постъпателно-
то развитие напред на цивилизационните процеси. В този урок 
има по-голяма възможност за отразяване на разнолики културни 
жанрове и научни постижения. 

 Методи: уводна беседа, работа с текста, самостоятелна 
работа с електр. ресурси, търсене на допълнителни материали 
в интернет, извеждане на тематични насоки в сюжетите и об-
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разите на изкуството и тематиката на научните дирения.
Дидактични средства: текст, снимки,  работа с фотогра-

фия на музейни и архитектурни експонати (снимка на Венера 
Милоска, Пергамския олтар, Лаокоон и синовете му, порт-
рет на Сафо); самостоятелна работа с въпроси в рубриката 
Активности; работа с електронни ресурси – виртуален тур из 
възстановка на Александрия.

Ход на урока: С оглед посоченото вече предизвикателство 
– и в предишния, и в този урок, въвеждащата част може да е 
свързана с поставени задачи за домашна работа или пък с прего-
ворни въпроси за Александър Велики.  Тук много добро въведение 
към цялата тема е използването след отговор на тези въпроси 
на публикувания в електронния ресурс около 5 минутен виртуа-
лен тур на макет-възстановка на Александрия. Той може да бъде 
изгледан целия с поставени предварително задачи какво точно 
да се гледа –например сравнение с аналогичен тур на Акропола 
в една от предишните теми – да се търси разликата Атина – 
Александрия. Другият вариант е цялата тема да бъде изведе-
на от града на Александър – пресечна географска точка между 
Изтока и Запада и пресечна преходна хронологическа точка меж-
ду класическа Елада и елинизма. При този подход филмчето може 
да се гледа на по-малки части като се акцентира върху страте-
гическото място и защитата на града,  градоустройството, мо-
рето, Фарът, Библиотеката, а междувременно се говори за ма-
тематика, астрономия, изкуство, литература, философия. 

Така естествено от Александрия се преминава към Пергам, 
Халикарнас, Родос и други средища, в които чудеса на света и 
постижения на човешкия дух, а от архитектурата и скулпту-
рата с техните сюжети се преминава към поезията и драмата,-
математиката и астрономията, физиката и другите науки. В 
заключение може да се разкаже и за загадките на тази епоха като 
например механизмът от Антикира, който и до ден днешен изне-
надва с конструкцията си и задачите, които и изпълнявал. 

Друго възможно обобщение е да се използва електронния ре-
сурс за постиженията на класическата и елинистическата епо-
ха и двама ученика или два отбора да представят съответните 
обекти от заданието.

За домашна работа:
Да се работи самостоятелно с електронния ресурс за 
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Александрийската библиотека. Така да се направят изводи за 
библиотеката като средище на познанието и паметта. Може да 
се подготви на базата на този ресурс презентация на библио-
текаря на Александрийската библиотека – нещо като рекламен 
клип за древните хора.  

Тема № 25 БОГОВЕ И ГЕРОИ В ДРЕВНА ЕЛАДА
(нови знания: с. 70-71 от електронния ресурс и от кн. тяло)   
Цел на урока
Концепция: Завършващият урок в раздела за елините ще об-

общи всичко научено за тях дотук през призмата на техните 
религиозни вярвания. Този урок покрива стандартите от про-
грамата, изискващи създаването на представа у учениците за 
ролята на религиозните вярвания в живота на античните хора 
– в случая елините. Тази тема присъства в почти всеки от пре-
дходните уроци, като тук целта е да се откроят представите 
за боговете в човешки образи, в които древните хора пренасят 
своите страхове, страсти и надежди за бъдещето. Пантеонът 
на елинските богове е много пъстър, той отразява разделението 
и на човешкото общество в йерархичен и професионален план 
като хората пренасят в него своето всекидневие и надеждата 
си за свят, където има и безсмъртие. Учениците трябва да усе-
тят посредством новите знания и да разберат чрез различните 
примери връзката вяра – социална практика – изкуство и наука 
– все сфери, където прагматизмът се съчетава с вярата в свръх-
естественото начало.

Акценти: Има няколко основни момента – политеистичния 
и антропоморфен характер на гръцката религия; храмовете като 
основен елемент на градската среда и жреците като елемент на 
социалната структура; връзка на боговете с природата – вечно 
млади и обитаващи планината Олимп; йерархията на боговете – 
Кронос – Зевс – братя, синове; специализация на боговете – кой 
с какво се занимава; богове – покровители на отделните полиси; 
наличие на полубогове и герои; разпространени митове за герои 
– Херакъл, Одисей, Прометей, Икар; свещени райони в Елада – 
Олимпия, Делфи.

Умения и навици за: работа с литературни извори за ре-
лигиозните вярвания (Илиада, Одисея, драми); работа с илюс-
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трации на митологични сюжети в музейни експонати (например 
керамични вази, стенописи, мозайки), формиране на понятия и 
развитие на понятийното мислене на учениците по отношение 
на религиозните вярвания.

Методи: уводна беседа, аналитично описание, работа с те-
кста, самостоятелна работа с електронен ресурс.

Дидактични средства: текст, работа с фотография на 
музеен експонат (вази) и възстановки (на статуята на Атина), 
самостоятелна работа с въпроси в рубриката Активности; ра-
бота с електронни ресурси.

Ход на урока: Учениците вече са получили знания за рели-
гиозните вярвания на древните египтяни. Там ставаше въпрос 
за обществата в Египет и Месопотамия. Тук е по-добре да се 
обобщи вече наученото конкретно за Елада. Затова в началото 
на урока класът може да се раздели на 2 или 3 групи и на всяка да 
се постави конкретна задача – да се посочи един град и неговия 
главен храм – кой е покровителят на града; да се очертае ролята 
на Олимпия в историята на Елада – какво има там; да се попита 
за конкретно чудо на света и с какъв бог-герой е свързано. Така 
ще бъде изведена ролята на религията в живота на обикновени-
те хора и отделните полиси, както и значението на митовете и 
героите в историята на периода.

След това с помощта на самостоятелна работа на ученици-
те с електронния ресурс за боговете – да открият кой бог с как-
во се занимава – може с проба и грешка. Друг подход е Пантеонът 
да бъде разказан от учителя, а учениците да затвърдят знания-
та с електронния ресурс. 

Специално внимание следва да бъде отделено и на митовете 
за героите – трябва подробно да бъде разказан поне един от тях 
– за Икар, Прометей, Европа, Херакъл, Одисей като се посочи 
и конкретната историческа/социална среда, в която се вписва 
конкретния мит, а така също и как той е намерил своето отра-
жение в изкуството и културата – не само в Античността, но 
и в наши дни. 

Накрая може да се завърши със свещените места на елините 
– Олимпия и Делфи, а така също и с различни празници на градове-
те и техните покровители или пък спортни състезания. 

Домашна работа:
Да се потърси информация и да се разкаже в следващия уче-
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бен час един мит – подвиг на Херакъл, или Ахил/Одисей. 

ДРЕВНА ЕЛАДА И ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯТ СВЯТ
(обобщение: с. 72-73; упражнение: с. 74-75; тест: с. 76)
Три комбинирани урока: обобщение с елементи на упражне-

ние и практиически дейности, контрол и проверка
Това е третата методическа единица от общо пет – т.н. 

„практикум”. Тя обхваща три учебни часа.
Цел на урока
Концепция: Да се разкрият характерните (съдържателни-

те) страни на елинската цивилизация, да се обобщи приносът на 
елините в политическата и културната сфера на развитието на 
нашата цивилизация.

Акценти: Политическите модели на Спарта и Атина, ан-
тичната демокрация, античната гръцка философия и култура.

Умения, навици и компетенции за: сравнение, извличане 
и обобщаване на информация, участие в дискусия, публична реч, 
избор и отстояване на позиция, отношение към личността в ис-
торията.

Методи: самостоятелна работа, работа с текст, работа 
по групи, дискусия, емпатийност, ИКТ.

Дидактични средства: учебен текст, карта, изображения.
Ход на урока: В увода учителят може да изясни основната 

идея (концепция) на методическата единица. Това споделяне на 
замисъла прави учениците съучастници, мотивира ги. Опитът 
от предешните обобщителни теми – „практикум”, трябва да 
се използва. Принципите за формиране на групите трябва да се 
пояснят, да се коментират пропуските при предходните занима-
ния. Важно е да се отличат добрите практики и резултати.

Възможни са поне два варианта за организирането на дей-
ностите и активностите. И при двата варианта се съчетава 
работа по групи със самостоятелна работа, домашна работа и 
изследователска дейност – екипно или индивидуално.

Първият вариант е свързан с акцент върху политическото 
развитие, като групите работят по текстовете за Спарта и 
Атина, обобщаващите абзаци и използват картосхемите в учеб-
ника: очертават границите на елинската диаспора, локализират 
основните полиси, колонии, припомнят влиянието на географ-
ския фактор.
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Следващата част е разиграването на Атинското събрание 
– Еклесията, с рубриката „ Археологът разказва” и остракона 
с името на Перикъл. Има възможност за „публична реч на на 
Перикъл”, на негови привърженици и противници.

Вторият вариант – основният акцент да бъде „ролева иг-
ра” върху проблема за присъдата над Сократ. Необходимо е да се 
направи уводен коментар за ролята на образованието  и филосо-
фията в историята на Елада и европейската цивилизация. Това 
ядро може да се доразвие със самостоятелна работа по дидак-
тичните задачи. По този начин в „ практикум 3” ще се откроят 
по-широки възможности за анализи и обобщения на същностни-
те страни в елинската цивилизация.

Преди третата част – тест в рамките на 15-20 минути мо-
же да се работи с линия на времето, историческото изследване и 
таблицата с персонажи на митологични и историчиски личности. 
Това е добра „настройка” за контрола и проверката чрез теста. 

Раздел ДРЕВНА ТРАКИЯ
(въвеждащ художествен текст с пространствена предста-

ва чрез визуализация с карта и анимирани изображения: с. 77)
Концепция: Препоръчва се към всеки урок от раздела да се 

влиза първо чрез тази страница от електронния ресурс с цел ак-
туализация на стари знания.

За разлика от предишните уроци, този раздел носи по-спе-
циален емоционален акцент, тъй като става въпрос за днешните 
български земи, населявани в древността от многото тракийски 
племена. За разлика от елините, за които има запазени писмени 
извори, за траките съдим само от написаното от съседите им. 
Това въведение сполучливо показва ролята на географския фак-
тор, близостта им с елините,  културното наследство, което 
са оставили на нас – техните наследници. Едновременно скрити 
от нас в тъмнината на миналото и ярко блестящи в своите съ-
кровища и стенописи, траките са в състояние да разпалят въ-
ображението на учениците, особено ако обогатим написаното 
в учебника с посещение на местния музей или самостоятелна 
задача за „разследване“  в интернет.

Анимираната карта показва разширяването на Одриското 
царство, както и районите, обитавани от различните тракий-
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