Град: ………………………………………………………………………
Училище: ………………………………………………………………………………

Утвърдил, директор: …………………………….………………………………….
(име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет Биология и здравно образование за 8. клас
Брой учебни часове (по учебен план): 54
Брой часове през първия учебен срок : ……… часа, 18 учебни седмици, …… часа седмично
Брой часове през втория учебен срок: ……… часа, 18 учебни седмици, ……. часа седмично
Уроци за нови знания: 32 часа (61%)
Уроци за преговор и обобщение: 4 часа (7%)
Уроци за практически дейности (лабораторни уроци, упражнения и др.): 9 часа (17%)
Уроци за дискусии, дебати, семинари и др.: 4 (6%)
Уроци за контрол и оценка: 5 часа (9%)

Разработил: ……………………………..……………………………………..
(име, фамилия, подпис)

1

1

Учеб№
на
по
седред
мица
1
1.

2.

3.

4.

2

Тема на
урочната
единица
3
Многообразие и
групиране
на организмите
Входящ
контрол

Урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

4
Преговор

Контекст и дейности
за всяка урочна единица

5
6
7
Актуализация на основните знания
Актуализация на очакваните реи умения от учебното съдържание
зултати по теми от учебната
по Човекът и природата в 5. и 6.
програма по Човекът и природаклас и Биология и здравно образота в 5. и 6. клас и Биология и
вание в 7. клас.
здравно образование в 7. клас.
КонтДемонстрира знания и умения, свърРешаване на задачи за диагносрол и
зани с основните понятия по Човетика на входното равнище на
оценка кът и природата в 5. и 6. клас и Биоучениците.
логия и здравно образование 7. клас.
РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ
Нови
Равнища
Назовава, дефинира и разпознава
Назовава, разпознава и описва
на органи- знания равнищата на организация в човешравнищата на организация в чозация на
кия организъм.
вешкия организъм. Самостоятелчовешкия
но проучване и събиране на инорганизъм
формация за пропорциите на човешкото тяло.
Нови
Тъканно
Изброява, описва и означава (върху
Дефинира, разпознава в текст и
знания схема, изображение, модел) различравнище
изображение видове тъкани. Изна органини видове тъкани на структурна и
вежда критерии за групирането
зация
функционална основа.
на човешките тъкани. Моделира
неврон.

Структур- Упрана органи- жнение
зация на
човешкия
организъм

Методи и
форми на
оценяване по
теми и/или
раздели
8
Устна качествена оценка на
работата в час.
Писмено диагностично
тестиране.

При изучаване
на темите се
осъществяват
устни и писмени (до 10 мин.)
индивидуални
изпитвания, като се използват въпросите и
задачите от
учебника и
тетрадката.
Групови устни
изпитвания.
Представя резултати от анализ на Проверка и оценизображения за човешките тъка- ка на уменията за
ни в таблична форма.
анализ на изображения и извеждане на обобщения и изводи.

Проследява и описва на изображение органи в човешкото тяло и
тъканите, които ги изграждат.

2

2

Забележка
9

1

2

3

4

5
6
7
РАЗДЕЛ 2. ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА
Назовава и групира хранителни веНазовава и сравнява видове хранищества. Изчислява количественото
телни вещества. Оценява и дискусъотношение между групите ветира значението на състава на хращества в човешкия организъм при
ната за нормалното функциониране
дадена цел и ориентири. Разчита
на организма.
графично представена информация
и обосновава твърдение.

5.

Храносми- Нови
лателна
знания
система.
Храна и
хранене

6.

Храносми- Нови
лателни
знания
органи.
Механично смилане
на храната

Дефинира процеса хранене. Изброява, описва и означава (върху схема,
изображение, модел) органи на храносмилателната система в устната
кухина.

механично
храносмилане

7.

Храносми- Нови
лателни
знания
органи в
коремната
кухина.
Химично
смилане и
всмукване

Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) органи
на храносмилателната система в коремната кухина. Дефинира и описва
химично смилане на храната и
всмукване. Сравнява храносмилателната система на човека с тази на
бозайниците по устройство и функции.

химично Назовава, разпознава и описва
устройството и функциите на орхраносмилане ганите на храносмилателната
система в текст и изображение.
Аргументира значението на органите на храносмилателната
система. Сравнява органите на
храносмилателната система по
структура и функции. Аргументира и защитава твърдение.

8.

Заболява- Нови
ния и
знания
профилактика на
храносмилателната
система

Изброява и описва по алгоритъм
(причини–признаци–превенция) заболявания на храносмилателната
система. Оценява влиянието на алкохола, енергийните напитки, хранителните диети и прехранването
върху състоянието на организма.

Разпознава в текст и изображение
информация за здравословно хранене, хранителен режим и хигиенни правила. Прилага знания при аргументиране на твърдения. Проучва, избира, използва различни източници на информация при решаване на проблем. Провежда самостоятелно изследване и представя
резултатите в подходяща форма.
3
3

Назовава, разпознава и описва
устройството и функциите на органите на храносмилателната
система в текст и изображение.
Трансформира текстова информация в таблица.

8
При изучаване
на темите се
осъществяват
устни и писмени (до 10 мин.)
индивидуални
изпитвания,
като се използват въпросите
и задачите от
учебника и
тетрадката.
Групови устни
изпитвания.

9

1
9.

2

3
Храна и
хранене

4
Упражнение

5
Описва резултати от проведен експеримент по даден план и ориентири. Оценява рискови фактори, свързани със състоянието на органите на
храносмилателната система.

6

7
Сравнява хранителни продукти
по БДС. Прилага качествени реакции за доказване на въглехидрати и белтъци. Трансформира
информация от фигура в текст и
таблица. Самостоятелно изчислява индекс на телесната маса.

8
Проверка и оценка на експерименталните умения и на тези за
анализ на хранителни продукти
и извеждане на
обобщения и
изводи.

10.

Знам и
Контмога.
рол и
Храносми- оценка
лателна
система

Установяване на нивото на сформираност на понятията: храносмилателна система и органи, механично
и химично смилане на храната и
всмукване; уменията – дефиниране,
разпознаване, описване, сравнение,
групиране, аргументиране и др.

Решаване на задачи, съставени
въз основа на очакваните резултати по теми. Учениците са запознати предварително с тези
изисквания в достъпен за тях вариант.

Писмено
диагностично
тестиране.

11.

Дихателна Нови
система.
знания
Механизъм на
дишането

Дефинира процеса дишане. Изброява, описва и означава (върху схема,
изображение, модел) устройство и
функции на органите на дихателната система. Сравнява дихателната
система на човека с тази на бозайниците по устройство и функции.

Назовава, разпознава и описва
устройството и функциите на органите на дихателната система в
текст и изображение. Аргументира значението на органите на
дихателната система. Сравнява
органите на дихателната система
по структура и функции. Анализиране на текстова информация с
цел аргументиране на дадено
твърдение. Трансформира информация от таблица в графика.

При изучаване
на темите се
осъществяват
устни и писмени (до 10 мин.)
индивидуални
изпитвания, като се използват въпросите и
задачите от
учебника и
тетрадката.
Групови устни
изпитвания.

4

4

9

1
12.

2

3
Заболявания и
профилактика
на дихателната
система

4
Нови
знания

5
Изброява и описва по алгоритъм
(причини–признаци–превенция) заболявания на дихателната система.
Оценява и дискутира значението на
състава на въздуха за нормалното
функциониране на организма.

13.

Дишане

Упражнение

14.

Гледна
точка
„Тютюнопушене“

Дискусия

6

7
Назовава и разпознава в текст и
изображение заболявания на органите на дихателната система.
Описва заболяванията на дихателната система в последователността: причини–симптоми–
профилактика. Проучва, избира и
използва различни източници на
информация за решаване на задача
при дадена цел. Съставя текст по
рисунка.

8

Описва резултати от проведен експеримент по даден план и ориентири. Оценява рискови фактори, свързани със състоянието на органите на
дихателната система.

Самостоятелно изчислява и сравнява жизнената вместимост при
индивидите от двата пола. Анализира зависимости между жизнената вместимост и двигателната активност на индивида.
Трансформира информация от
таблица в графика. Самооценка
на степента на формираност на
познавателните умения.

Проверка и
оценка на експерименталните умения и на уменията извеждане на обобщения и изводи.

Оценява рисковете за здравето в
конкретна ситуация. Предлага и
подкрепя дейности, насочени към
опазване на личното здраве и здравето на околните.

Самостоятелно проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми,
проявяване на критично мислене,
работа в екип, планиране на дейности, изразяване на мнение и
формулиране на решения.

Проверка и
оценка на уменията за извеждане на
проблеми.
Умения за защита на собствена позиция.
Толерантно
отношение към
останалите
участници.

5
5

9

1
15.

2

3
4
ОтделиНови
телна сис- знания
тема. Механизъм
на образуване
на урината

5
Дефинира процеса отделяне. Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на органите на
отделителната система.

16.

Заболява- Нови
ния и
знания
профилактика
на отделителната
система

Изброява и описва по алгоритъм
(причини–признаци–превенция) заболявания на отделителната система. Оценява и дискутира значението на състава на храната за нормалното функциониране на отделителната система.

Назовава и разпознава в текст и
изображение заболявания на органите на отделителната система.
Описва заболяванията на отделителната система в последователността: причини–симптоми–профилактика. Проучва, избира и
използва различни източници на
информация за решаване на задача при дадена цел. Работа в екип.

17.

Отделителна система

Описва резултати от проведен експеримент по даден план и ориентири. Оценява рискови фактори, свързани със състоянието на органите на
отделителната система.

Описва етапите при изследване
на урината. Свързва нарушения в
процеса на уринообразуването
при наличие на бактерии, глюкоза и белтъци в урината. Изработване на модел на бъбречно телце.

Упражнение

6

6

6

7
Назовава, разпознава и описва
устройството и функциите на органите на отделителната система
в текст и изображение. Описва
етапите на уринообразуването.
Аргументира собствено твърдение по дадено изображение.

8
При изучаване
на темите се
осъществяват
устни и писмени (до 10 мин.)
индивидуални
изпитвания,
като се използват въпросите
и задачите от
учебника и
тетрадката.
Групови устни
изпитвания.

Проверка и
оценка на експерименталните
умения и на тези за извеждане
на обобщения и
изводи.

9

1
18.

19.

2

3
4
Сърдечно- Нови
знания
съдова
система.
Кръв –
състав и
функции

5
Дефинира вътрешна течна среда на
организма. Изброява, описва и означава (върху схема, изображение,
модел) частите на кръвта – кръвна
плазма и формени елементи, и
кръвните групи.

Сърце и
Нови
кръвонос- знания
ни съдове.
Кръвообращение.
Лимфообращение

Дефинира процесите кръвообращение и лимфообращение. Изброява,
описва и означава (върху схема,
изображение, модел) устройство и
функции на органите на сърдечносъдовата система.

6
формени
елементи,
кръвни
групи

7
Назовава, разпознава и описва частите на кръвта – кръвна плазма и
формени елементи и кръвните групи в текст и изображение. Описва
формените елементи на кръвта по
даден алгоритъм: форма–
големина–функция. Трансформира
информация от текст в графика.

Назовава, разпознава и описва
частите на сърцето и кръвоносните съдове в текст и изображение. Описва в правилна последователност кръвообращение и
лимфообращение. Използва знания от физика и математика за
изчисляване на времето за сърцевата систола и пауза.

7
7

8
При изучаване
на темите се
осъществяват
устни и писмени (до 10 мин.)
индивидуални
изпитвания,
като се използват въпросите
и задачите от
учебника и
тетрадката.
Групови устни
изпитвания.

9

1
20.

2

3
4
Заболява- Нови
ния и
знания
профилактика на
сърдечносъдовата
система

5
Дефинира понятията имунитет и
ваксини. Изброява и описва по алгоритъм (причини–признаци–
превенция) заболявания на сърдечносъдовата система. Оценява рискови ситуации, свързани със заразяване по кръвен път, и аргументира
личната отговорност на всеки човек. Дискутира значението на ваксините, ваксинациите и имунизациите като средство за профилактика
на здравето.

21.

Сърдечно- Упрасъдова
жнесистема
ние

22.

Обмяна на Обобвещестщение
вата

6
имунитет,
ваксини

7
Назовава и разпознава в текст и
изображение заболявания на органите на сърдечносъдовата система. Описва заболяванията на
кръвта, кръвоносните съдове и
сърцето в последователността:
причини–симптоми–профилактика. Формулиране на текст по
дадено изображение. Проучва,
избира и използва различни източници на информация за решаване на задача при дадена цел.
Работа в екип.

8

Регистрира резултати от измерване
на пулс и артериално налягане.

Измерва и сравнява пулса при
спокойно състояние и след физическо натоварване. Измерва артериално кръвно налягане. Извежда обобщения за зависимостта на артериалното налягане от
пола и възрастта.

Проверка и
оценка на експерименталните
умения и на тези за извеждане
на обобщения и
изводи.

Аргументира единството на процесите хранене, дишане и отделяне
при човека. Обосновава ролята на
кръвта за единството на обменните
процеси.

Формулира изводи за обменните
процеси при човека въз основа на
графична или текстова информация. Прилага знания за кръвта
и сърдечносъдовата система при
обосноваване на единството на
обменните процеси в организма.

Проверка и
оценка на уменията за правене на обобщения и формулиране на
изводи.

8

8

9

1
23.

24.

2

3
Гледна
точка
„Перфектна фигура за
кратко
време“

4
Дискусия

5
Оценява рисковете за здравето в
конкретна ситуация. Предлага и
подкрепя дейности, насочени към
опазване на личното здраве и здравето на околните.

6

Знам и
мога. Обмяна на
веществата

Контрол и
оценка

Установяване на нивото на сформираност на понятията, отнасящи се към
дихателна, отделителна и сърдечносъдова система; уменията – дефиниране,
разпознаване, описване, сравнение,
групиране, аргументиране и др.

7
Самостоятелно проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми,
проявяване на критично мислене,
работа в екип, планиране на дейности, изразяване на мнение и
формулиране на решения.

8
Проверка и
оценка на уменията за извеждане на проблеми. Умения
за защита на
собствена позиция. Толерантно отношение
към останалите
участници.

Решаване на задачи, съставени
въз основа на очакваните резултати по теми. Учениците са запознати предварително с тези
изисквания в достъпен за тях вариант.

Писмено
диагностично
тестиране.

РАЗДЕЛ 3. ДВИЖЕНИЕ И ОПОРА НА ТЯЛОТО
25.

ОпорноНови
двигателзнания
на система.
Кости

Изброява и описва видове кости,
свързване между костите, устройство и функции на ставите.

свързване на
костите
(неподвижно,
полуподвижно и
подвижно); стави

9
9

Описва костите по даден алгоритъм: форма, устройство, място в
скелета, функция. Назовава и
описва начините за свързване на
костите. Проучва, избира и използва различни източници на
информация за решаване на задача при дадена цел. Работа в
екип. Изработване на презентация.

При изучаване
на темите се
осъществяват
устни и писмени (до 10 мин.)
индивидуални
изпитвания.
Групови устни
изпитвания.

9

1
26.

2

3
Скелет

4
Нови
знания

5
Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройството и функциите на скелета.
Сравнява скелета на човека с този
на бозайниците по устройство и
функции.

6

27.

Скелетни
мускули

Нови
знания

Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройството и функциите на скелетните
мускули. Сравнява скелетните мускули на човека с тези на бозайниците по устройство и функции.

Разпознава в текст и изображение информация за скелетните
мускули. Сравнява скелетните
мускули по форма и функция.
Сравнява мимическите мускули
на човека с тези на останалите
примати и прави обобщения и
изводи. Проучва, избира и използва различни източници на информация за решаване на задача
при дадена цел. Работа в екип.

28.

Заболява- Нови
ния и
знания
профилактика на
опорнодвигателна система

Изброява и описва по алгоритъм
(причини–признаци–превенция) увреждания и заболявания на опорнодвигателната система. Оценява
важността и аргументира необходимостта от превенция и профилактика на заболявания на опорнодвигателната система.

Назовава и разпознава в текст и
изображение заболявания на
опорно-двигателната система.
Описва заболяванията на опорнодвигателната система в последователността: причини–симптоми–
профилактика. Формулиране на
текст по дадено изображение.
Трансформира информация от
графика в таблица.

10

10

7
Назовава и описва частите на
скелета при човека. Привежда
аргументи в подкрепа на твърдения. Сравнява скелета на човека
и горила при дадени наготово
критерии за сравнение и прави
обобщения и изводи.

8

9

1
29.

2

3
Първа
помощ
при травми

4
Упражнение

5
Назовава и описва рискови фактори, водещи до увреждане на опорно-двигателната система.

30.

Гледна
точка
„Еднакви
и различни“

Дискусия

31.

Знам и
Контмога.
рол и
Движение оценка
и опора на
тялото

6

7
Назовава, разпознава и описва
видове травми на опорно-двигателната система. Описва последователността от действия при
оказване на долекарска помощ
при травми на опорно-двигателната система и кръвотечения.
Решава казуси. Самооценка на
степента на формираност на познавателните умения.

8
Проверка и
оценка на уменията за оказване на долекарска помощ
и на уменията
извеждане на
обобщения и
изводи.

Оценява важността на проявата на
толерантност и осигуряване на равни възможности за хората с увреждания.

Самостоятелно проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми,
проявяване на критично мислене,
работа в екип, планиране на дейности, изразяване на мнение и
формулиране на решения.

Проверка и
оценка на уменията за извеждане на
проблеми,
умения за защита на собствена позиция.
Толерантно
отношение към
останалите
участници в
дискусията.

Установяване на нивото на сформираност на понятията, включени в
раздела „Движение и опора на тялото“; уменията – дефиниране, разпознаване, описване, сравнение,
групиране, аргументиране и др.

Решаване на задачи, съставени
въз основа на очакваните резултати по теми. Учениците са запознати предварително с тези
изисквания в достъпен за тях вариант.

Писмено
диагностично
тестиране.

11

11

9

1

2

3

4

5
6
7
РАЗДЕЛ 4. РАЗМНОЖАВАНЕ, РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ

32.

Мъжка
полова
система

Нови
знания

Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на органите на
мъжката полова система. Сравнява
мъжката полова система с тази на
бозайниците по устройство и функции.

33.

Женска
полова
система

Нови
знания

Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на органите на
женската полова система. Сравнява
женската полова система с тази на
бозайниците по устройство и функции.

34.

Заболява- Нови
ния и
знания
профилактика на
полова
система

Назовава и описва по алгоритъм
(причини–признаци–превенция) заболявания на половата система и
болести, предавани по полов път.
Описва същността и значението на
сексуалното и репродуктивното
здраве. Аргументира необходимостта от опазване на сексуалното и
репродуктивното здраве.

Разпознава в текст и изображение
органи на мъжката полова система. Описва устройството и функциите на органите на мъжката полова система. Прилага знания за
мъжката полова система при анализ на мисловен експеримент и
формулира изводи.
овулация,
менструален цикъл

Разпознава в текст и изображение
органи на женската полова система. Описва устройството и функциите на органите на женската полова система. Анализира и трансформира текстово представена
информация в графика. Проучва,
избира и използва различни източници на информация за решаване на задача при дадена цел.
Работа в екип.
Назовава и разпознава в текст и
изображение заболявания на половата система. Описва заболяванията на половата система в последователността причини–симптоми–профилактика. Привежда
аргументи в подкрепа на дадено
твърдение. Разработване и защита
на проект. Изработване на презентация. Работа в екип.

12

12

8
При изучаване
на темите се
осъществяват
устни и писмени (до 10
мин.) индивидуални изпитвания, като се
използват
въпросите и
задачите от
учебника и
тетрадката.
Групови устни
изпитвания по
време на работа в клас.

9

1
35.

2

3
Индивидуално
развитие
на човека.
Зародишно развитие. Раждане

4
Нови
знания

5
Назовава, посочва върху изображение/модел и описва основните етапи в зародишното развитие. Сравнява зародишното равитие на човека с това на бозайниците. Дискутира личната отговорност при създаване на потомство.

6

36.

Индивидуално
развитие
на човека.
Следзародишно
развитие

Нови
знания

Назовава, посочва върху изображение/модел и описва основните етапи в следзародишното развитие.
Описва етапите на психосексуалното развитие на личността.

Разпознава в текст и изображение
и описва основните етапи в следзародишното развитие при човека.
Сравнява промените, които настъпват по време на пубертета при индивидите от двата пола и извежда
обобщения. Анализира графично
представена информация.

37.

Размножаване,
растеж и
развитие

Обобщение

Дискутира необходимостта от толерантно отношение към хора с различна сексуална ориентация. Сравнява индивидуалното равитие на
човека с това на бозайниците.

Извежда обобщения и изводи за
индивидуалното развитие при човека. Разпознава в текст и изображение основни етапи в зародишното развитие при човека и останалите гръбначни животни.

Проверка и
оценка на уменията за правене
на обобщения и
формулиране на
изводи.

38.

Знам и
мога.
Размножаване,
растеж и
развитие

Контрол и
оценка

Установяване на нивото на сформираност на понятията, включени в
раздела „Размножаване, растеж и
развитие“; уменията – дефиниране,
разпознаване, описване, сравнение,
групиране, аргументиране и др.

Решаване на задачи, съставени
въз основа на очакваните резултати по теми. Учениците са запознати предварително с тези
изисквания в достъпен за тях вариант.

Писмено
диагностично
тестиране.

13

13

7
Разпознава в текст и изображение
и описва основните етапи в зародишното развитие при човека.
Прилага знания за зародишното
развитие при анализ на мисловен
експеримент и формулира изводи.
Привежда аргументи в подкрепа на
дадено твърдение. Съставя аргументативен текст по изображения.

8

9

1

2

3

4

5
6
РАЗДЕЛ 5. РЕГУЛАЦИЯ И ХОМЕОСТАЗА

7

8
При изучаване
на темите се
осъществяват
устни и писмени (до 10 мин.)
индивидуални
изпитвания,
като се използват въпросите и задачите от
учебника и
тетрадката.
Групови устни изпитвания.

39.

Нервна
система

Нови
знания

Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) частите
на нервната система и рефлексната
дъга. Описва и сравнява безусловни
и условни рефлекси. Сравнява условните рефлекси при човека и бозайниците.

нервна
регулация,
рефлекс,
рефлексна дъга

Разпознава в текст и изображение и описва частите на нервната
система при човека. Разпознава и
означава частите на рефлексната
дъга. Демонстрира умения за
анализ на различни видове текст
(художествен, научен и др.) и
различаването им.

40.

Главен
мозък

Нови
знания

Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на главния мозък. Оценява ролята на висшата
нервна дейност за успешно личностно развитие.

висша
нервна
дейност

Разпознава в текст и изображение и описва частите на главния
мозък при човека. Свързва зоните в кората на крайния мозък със
съответната им функция.

41.

Гръбначен Нови
мозък
знания

Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на гръбначния
мозък.

Разпознава в текст и изображение и описва частите на гръбначния мозък при човека. Прилага
знания за устройството и функциите на гръбначния мозък при
анализ на мисловен експеримент
и формулира изводи. Моделира
сегмент от гръбначен мозък.

14

14

9

1
42.

2

3
4
Заболява- Нови
ния и
знания
профилактика на
нервната
система

5
Назовава и описва по алгоритъм
(причини–признаци–превенция) заболявания на нервната система. Изброява вещества с наркотично действие и оценява опасността от употребата на алкохол и наркотици както за личността, така и за обществото.

6

7
Назовава и разпознава в текст и
изображение заболявания на
нервната система. Описва заболяванията на нервната система в
последователността: причини–
симптоми–профилактика. Проучва, избира и оценява различни
източници на информация за решаване на задача при дадена цел.
Работа в екип.

8

43.

Нервна
система

УпраПрогнозира въздействието на конкжнение ретни фактори върху състоянието
на нервната система и влиянието им
върху личността и обществото.

Описва последователността от
действия при оказване на долекарска помощ при загуба на съзнание, абстиненция или предозиране. Решава казуси и работи в
екип. Самооценка на степента на
формираност на познавателните
умения.

Проверка и
оценка на уменията за оказване на долекарска помощ
и на уменията
извеждане на
обобщения и
изводи.

44.

Гледна
точка
„Психоактивни
вещества“

Дискусия

Самостоятелно проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми,
проявяване на критично мислене,
работа в екип, планиране на дейности, изразяване на мнение и
формулиране на решения.

Проверка и
оценка на уменията за извеждане на проблеми. Умения
за защита на
собствена позиция. Толерантно отношение към останалите участници.

Дискутира употребата и въздействието на психоактивни вещества.
Аргументира необходимостта от
профилактика на психическото
здраве.

15
15

9

1
45.

2

3
Хормонална регулация.
Жлези с
вътрешна
секреция

4
Нови
знания

5
Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на органите на
ендокринната система. Доказва с
примери връзки между нервната и
хормоналната регулация.

46.

Заболява- Нови
ния и
знания
профилактика на
ендокринната система

Назовава и описва по алгоритъм
(причини–признаци–превенция) заболявания на ендокринната система. Дискутира употребата и въздействието на хормонални препарати.

47.

Зрителна
Нови
сетивна
знания
система.
Заболявания и
профилактика

Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на зрителната
сетивна система. Назовава и описва
по алгоритъм (причини–признаци–
превенция) заболявания на зрителната сетивна система.

6
ендокринни
жлези,
хормонална
регулация,
хормони, хомеостаза

7
Разпознава в текст и изображение ендокринни жлези. Описва
функциите на жлезите с вътрешна секреция по признаците местоположение в организма, хормони, действие на хормоните.
Анализира текст и съотнася информацията в него към съответна
жлеза.

Разпознава, назовава в текст и изображение заболявания на ендокринната система. Групира заболявания, резултат от хипофункция и
хиперфункция на жлезите с вътрешна секреция. Свързва нарушенията във функциите на ендокринните жлези с конкретно заболяване.
сетивни
системи

16

16

Назовава елементите на сетивните
системи. Описва зрителната сетивна система по алгоритъма: вид на
дразнителя, местоположение на
рецепторите, сетивен път и локализация на сетивната зона. Назовава
и разпознава в текст и изображение
заболявания на зрителната сетивна
система в резултат от бактериални
и вирусни инфекции и проблеми в
резултат на анатомични нарушения.
Анализ на текстова информация и
извеждане на аргументи в подкрепа
на дадено твърдение.

8
При изучаване
на темите се
осъществяват
устни и писмени (до 10 мин.)
индивидуални
изпитвания,
като се използват въпросите
и задачите от
учебника и
тетрадката.
Групови устни изпитвания
по време на
работа в клас.

9

1
48.

2

3
4
Слухова и Нови
равновес- знания
на сетивна
система.
Заболявания и
профилактика

5
Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на слуховата сетивна система. Назовава и описва
по алгоритъм (причини–признаци–
превенция) заболявания на слуховата сетивна система.

49.

Вкусова и Нови
обонятел- знания
на сетивна
система

Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на обонятелната
и вкусовата система. Сравнява обонятелната сетивна система на човека с тази на бозайниците.

Описва вкусовата и обонятелната
сетивна система по алгоритъма:
вид на дразнителя, местоположение на рецепторите, сетивен път
и локализация на сетивната зона.
Анализ на текстова информация
и извеждане на аргументи в подкрепа на дадено твърдение.

50.

Зрителна
сетивна
система

Представя резултати от експериментално изследване на периферното зрение, сляпото петно и цветното
зрение.

Измерва периферно зрение,
сляпо петно и цветно зрение.
Работа в екип.

Упражнение

17
17

6

7
Описва слуховата и равновесната
сетивна система по алгоритъма:
вид на дразнителя, местоположение на рецепторите, сетивен
път и локализация на сетивната
зона. Анализ на текстова информация и извеждане на аргументи
в подкрепа на дадено твърдение.

8

Проверка и оценка на експерименталните
умения и на
уменията извеждане на
обобщения и
изводи.

9

1
51.

2

3
4
Кожа.
Нови
Структура знания
и функции.
Заболявания и профилактика

5
Изброява, описва и означава (върху
схема, изображение, модел) устройство и функции на кожата. Назовава и описва по алгоритъм (причини–признаци–превенция) заболявания на кожата.

52.

Нервна и
ендокринна регулация

Упражнение

Доказва с примери връзката между
нервната и ендокринната система.

53.

Регулация
и хомеостаза

Обобщение

Обосновава ролята на регулацията и
хомеостазата за функционирането
на човешкия организъм като единно
цяло.

18
18

6
кожа,
терморегулация

7
Назовава, разпознава и описва в
текст и изображение частите на кожата. Описва системата за повърхностна сетивност в следния алгоритъм: разположение и видове рецептори, сетивен път и сетивна зона.
Описва заболяванията на кожата в
последователността: причини–
симптоми–профилактика.

8
При изучаване
на темата се
осъществяват
устни и писмени (до 10 мин.)
индивидуални
изпитвания, като се използват
въпросите и
задачите от
учебника и
тетрадката.
Групови устни
изпитвания.
Решаване на казуси. Свързва
Проверка и
броя на еритроцитите в кръвта с
оценка на екнадморската височина, на която
сперименталживее индивидът. Разчита табните умения и
лично представена информация и на уменията
извежда обобщения и изводи.
извеждане на
Представя резултати от мисловен обобщения и
експеримент. Самооценка на
изводи.
степента на формираност на познавателните умения.
Оценява ролята на нервната и
ендокринната система за регулацията в организма. Извежда
обобщения за механизмите на
регулация за запазване на хомеостазата и телесната температура.

Проверка и
оценка на уменията за правене на обобщения и формулиране на
изводи.

9

1
54.

2

3
4
Нервна
Контсистема,
рол и
ендокрин- оценка
на система,
сетивни
системи и
кожа

5
Установяване на нивото на сформираност на понятията, отнасящи се
към ендокринна система, сетивни
системи и кожа; уменията – дефиниране, разпознаване, описване,
сравнение, групиране, аргументиране и др.

Проверка
на изходното ниво

Установяване на нивото на сформираност на понятията, включени в
учебното съдържание по Биология и
здравно образование 8. клас.

Контрол и
оценка

19
19

6

7
Решаване на задачи, съставени
въз основа на очакваните резултати по теми. Учениците са запознати предварително с тези
изисквания в достъпен за тях вариант.

8
Писмено
диагностично
тестиране.

Решаване на задачи, съставени
въз основа на очакваните резултати по теми. Учениците са запознати предварително с тези
изисквания в достъпен за тях вариант.

Писмено
диагностично
тестиране.

9
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