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                                 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ В 4. клас? 

                                                    Човекът и обществото 

 

Република България е държава в континента Европа. Разположена е в 

източната част на Балканския полуостров. Столица – София. Там се намират 

всички управляващи институции. 

Кръстопътно местоположение на България – на територията ѝ се пресичат 

важни международни пътища. 

България е държава в Югоизточна Европа. Граничи на север с Румъния, 

на запад – със Сърбия и Република Македония, на юг – с Гърция и Турция, а на 

изток – с Черно море. Река Дунав, от устието на река Тимок до гр. Силистра, е 

естествената природна граница между Република България и Румъния. 

Територията на страната е 110 993 кв. км, от които 261,4 кв. км са крайгранични 

речни води и 101,3 кв. км са крайгранични речни и морски острови.  

На герба на България е изписан националния девиз: „Съединението прави 

силата“. Този девиз е изписан и на сградата на Народното събрание. 

Националният химн на република България е „Мила Родино“. Той се изпълнява 

задължително на Нова година, слушаме го и когато наши спортисти заемат първи 

места в състезания. 

Държавен глава в Република България е президентът. 
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Конституция – основен закон в една държава, в който се определят 

начинът на управление, правата и задълженията на гражданите. 

Народно Събрание /парламент/ – изработва и приема закони. 

Министерски Съвет /правителство/–  прилага законите. 

Президент – държавен ръководител, избиран от гражданите за определен 

период от време. 

Кмет – ръководител на община избран от нейните жители, представител 

на местната изпълнителна власт. 

Континент – голяма суша на земната повърхност. 

Остров – земя, оградена от всички страни с вода. 

Полуостров – суша, обградена от две или три страни с вода. 

Проток – тясна ивица вода между две суши, съединяваща съседни водни 

пространства. 

Равнина – заравнено обширно място. 
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Низина – ниско и равно място в близост до морета, реки и др. 

Котловина – вдлъбната в земната повърхност форма, оградена от 

планински склонове. 

Поле – ниско равно плодородно място. 

Речна долина – вдлъбнатата форма на повърхнината, образувана от 

разрушителната сила на речната вода. 

Крайбрежие – ивица суша, разположена покрай море или езеро. 

Залив – място, където морето е вдадено в сушата. 

Пролом – място, където реката пресича планината. 

Проход – по-ниско място в планината, през което преминават пътища. 

Било - най-високата част на планината. 

Връх – най-високата точка по билото на планината. 

Пещера – голяма кухина в скалите. 

Полезни изкопаеми – подземните богатства – въглища, руди, нефт и др. 

Те се добиват в мините. 

 

                                            ПЛАНИНИ: 

Рила – най-високата планина в България с вр. Мусала; Седемте рилски 

езера. 

Пирин – вр. Вихрен. 

Родопи – най-обширната планина с вр. Голям Перелик. 

Стара планина – най-дългата планина с вр. Ботев, с най-големите 

широколистни гори в България; от старото ѝ име Балкан произлиза името на 

Балканския полуостров. 

Витоша – вр. Черни връх. 
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Пещери и природни образувания в Родопи: „Дяволско гърло“, 

„Ягодинска пещера“, „Чудните мостове“. 

В планините – дървен материал, билки, гъби, горски плодове, въглища, 

руди, пасища, електроенергия от ВЕЦ, туризъм. Ценно богатство са планинските 

езера. В подножието на планините бликат лечебни минерални извори. 

ВЕЦ /водна електрическа централа/ – чрез вода се задвижват турбини и 

се произвежда електричество. Затова е подходящо да се строи на пълноводна 

планинска река. Чрез буйните и пълноводни реки се добива електроенергия. 

ТЕЦ /топлоелектрическа централа/ – чрез водна пара се задвижват 

турбини и се произвежда електричество. Водната пара се произвежда чрез 

въглища, природен газ. 

Планински курорти:  

Рила – Боровец;  

Пирин – Банско;  

Родопи – Пампорово.  

Национални паркове в България: 

Рила – „Рила“; 

Пирин – „Пирин“; 

Родопи –„Централен Балкан“. 

Изсичането на горите застрашава природата на България! 

Засаждането на дървета подобрява състоянието на околната среда! 

 

ВОДНИ БАСЕЙНИ: 

Река Дунав – единствената плавателна река в България; използва се за 

корабоплаване, напояване, риболов, превоз; тя е водната връзка на България с 

Европа. 

Река Искър – най-дългата река в България. 
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Река Марица – най-пълноводната река в България. 

Водопад – място по течението на реката, където водите ѝ се спускат 

отвесно от различна височина. 

Извор – място на земната повърхност, където бликат води. Някои реки 

водят началото си от извори. 

Езеро – воден басейн, обграден от суша. 

Язовир – езеро, създадено от хората, като е преградено течението на 

река. 

Ледници – дебели, плътни ледове, които се придвижват съвсем бавно, 

като ледени реки по долините. 

Нос – остро вдадена в морето суша. 

Резерват – защитено място за ценни природни забележителности, 

застрашени и редки растения и животни. Един такъв резерват за редки птици 

/пеликани/ е „Сребърна“ край гр. Силистра. 

В защитените територии е забранено свободното влизане на хора !!! 

 

ПРИРОДНИ ОБЛАСТИ: 

1. Дунавска равнина 

2. Старопланинска област: 

 –– Предбалкан 

 –– Стара планина 
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3. Преходна област: 

 Краищенско-средногорска: 

 –– Задбалкански котловини 

 –– Витоша 

 –– Средна гора  

 –– Краище 

 Тракийско-Странджанска област:  

 –– Горнотракийска низина 

 –– Сакар 

 –– Странджа 

4. Рило-Родопска област:  

 –– Рила 

 –– Пирин 
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 –– Родопи  

 –– Осоговско – Беласишка планинска верига 

5. Черноморско крайбрежие 

 

Дунавска равнина – най-обширната равнина – между р. Дунав и Ст. 

планина; прорязана от много реки, които се използват за напояване; отглеждат 

се пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло др. Тук се намира     

Добруджа – „житницата на България“. Дунавската равнина е по-хълмиста от 

Горнотракийската равнина. 

Горнотракийска низина – най-голямата низина; отглеждат се лозя, 

плодове и зеленчуци, ориз, памук. Горнотракийска низина е по-равна от 

Дунавската равнина. 

Задбалкански котловини и плодородни полета – на юг от Ст. планина; 

Софийско, Карловско, Казанлъшко, Сливенско поле; оглеждат се роза, мента, 

лавандула, пшеница, праскови и др. 

Карловско и Казанлъшко поле – „Долината на розите“. 

Сливенско поле – богата реколта от праскови. 

гр. Ловеч – „Градът на люляците“. 

гр. Казанлък – „Градът на розите“. 

гр. Стара Загора – „Градът на липите“. 

Приток – ручей или река, вливаща се в по-голяма река, езеро, язовир и 

др. 

Черно море – „морската врата на България”; риболов, добиване на сол, 

корабоплаване, туризъм. Водите на Черно море се замърсяват най-много от 

нефтопродуктите. 

Почва – най-горният рохкав слой на земята, който притежава свойството 

плодородие. Най-плодородни са почвите в Дунавската равнина, 

Горнотракийската низина и полетата. 
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ОБЕКТИ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ: 

 

1. Боянска църква – в София  

2. Национален парк „Пирин“ 

3. Ивановски скални манастири  

4. Природен резерват „Сребърна“ 

5. Казанлъшката гробница 

6. Мадарски конник – до Шумен 

7. Старият град на Несебър 

8. Рилски манастир 

9. Гробницата в с. Свещари 

 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В СОФИЯ: 
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Църквата "Св. София" 

 

 

 

 

Народен театър "Иван Вазов" 
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 Нац. Библиотека „Св. Св. 

        Кирил и  Методий“ 

 

Храм-паметник  

"Св. 

Александър 

Невски" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: http://www.abv.inpo.bg/U4_Mat/DA%20ZAPOMNIM%20CHO-4kl.pdf 

Още учебни материали за четвърти клас можете да намерите тук: http://www.abv.inpo.bg 

 

Материала подготви: Петя Маринова 

Провери: Диляна Гаджева 

 

http://www.abv.inpo.bg/U4_Mat/DA%20ZAPOMNIM%20CHO-4kl.pdf
http://www.abv.inpo.bg/U4_Mat/U4Mat.aspx

