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Abstract. The graphic knowledge and skills have a specific character and interdisciplinary nature. They are 
a part of the key competencies of the students. They play an important role in education as a tool of learning 
and a factor for positive learning motivation. The specificity of the learning content of the physical module 
of the subject Man and nature implies the initial formation of students, graphic knowledge and graphic skills. 
Some opportunities for developing the graphic skills of students in training on Man and nature Fifth and Sixth 
grade are considered. Emphasis is placed on skills to construct physics graphics and analyse physics graphics. 
Algorithms for construct physics graphics, verbal description and explanation of physical process and graphical 
determination of physical quantity are presented. They guide and facilitate students, work in solving respective 
graphical tasks. Specific examples of constructing and analysing physics graphics are also considered. Concrete 
examples and algorithms are the most accessible way to initially developing of students, graphic knowledge and 
skills.
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Увод
Графичните знания и умения имат специфичен характер и интердисциплинарна същност. Те са част от 

ключовите компетентности на учениците. Играят важна роля в обучението като инструмент на познание, 
като фактор за изграждане на положителна мотивация за учене. Графичните знания и умения са свързани 
с един от основните дидактически принципи – принципа за нагледност. С графичните модели ученици-
те работят в цялостната си познавателна дейност. Графичната нагледност стои в основата на обучението.

Процесът на формиране на графични знания и умения е продължителен. Те се формират в обучение-
то по математика, физика, химия, биология, изобразително изкуство и други предмети. Особено ефек-
тивно е развитието на графичните знания и умения в обучението по математика и физика. 

Възможности за формиране на графични знания и умения в обучението по „Човекът и природата“ 
в пети и шести клас

Илюстрирането на процеси с графики има съществени предимства: акцентира се върху най-важното 
и същественото; стимулира се зрителната памет и се развива наблюдателността; достъпност на графики-
те за учениците от различна училищна възраст. Графичното представяне е по-пестеливо и по-компактно 
от словесното. То се използва се при изследване на процеси, аналитичното описание на които е недос-
тъпно за учениците в ранни стадии на процеса на обучение. Графичните упражнения изискват по-малка 
логическа напрегнатост и обезпечават връзка на мисловната дейност на учениците и техните действия.

Усвояването на умението за създаване на графика играе съществена роля за изграждане на сензо
моторния интелект на ученика, чийто акт е насочен към успеха на действието. От друга страна умението 
за извличане на информация от графика се свързва с развитието на понятийния интелект [1]. Учениците 
започват да усвояват графични умения в обучението по математика още в пети клас. В учебната програ-
ма по математика за пети клас присъства стандарт 3  ученикът умее да интерпретира и оценява инфор-
мация, представена с таблици, графики, диаграми, хистограми. Стандарт 2 от програмата по математика 
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за шести клас е свързан с уменията на ученика да интерпретира, организира и представя информация с 
диаграма. Очакваният резултат са умения за преминаване от графична в числова информация и обратно.

Спецификата на учебното съдържание от физичния модул в предмета „Човекът и природата“ в пети и 
шести клас също предполага формиране на графични знания и умения [2,3]. В тази връзка съществува не-
обходимост от въвеждане на учениците с конкретни примери как се построява графика. Това е най-дос-
тъпният начин за първоначално формиране на графични умения. Необходимо е учителят да обръща вни-
мание на величините, означени на координатните оси и на правилния изказ на функционалната зависи-
мост. Например, представена е графично зависимост на скоростта от времето; скоростта е постоянна по 
големина, следователно тялото се движи равномерно и т.н.

Предлагаме методика за работа с графики при изучаване на физичния модул на „Човекът и природа-
та“. Ефективността на предложената методика се изследва по отношение на ползи, които са логически 
доказуеми и мои наблюдения в практиката. Методически целесъобразно е първоначално учениците да 
разполагат с таблично представени експериментални резултати. След това представят графично тези ре-
зултати. Учителят може да предложи алгоритъм за построяване на физическа графика [4]:

  (1) Начертаване на правоъгълна координатна система; (2) Нанасяне на означенията на величините 
и единиците им в края на координатните оси: по хоризонталната ос – на независимата променли-
ва, по вертикалната ос – на зависимата променлива; (3) Избор на подходящ мащаб за величините 
по съответните оси; (4) От всеки две съответни стойности на независимата и зависимата променли-
ви, отчетени по координатните оси, се издигат перпендикуляри до пресичането им в точки; (5) Съ-
единяване на получените точки.

При изучаване на физичната величина температура в пети клас на учениците може да се постави за-
дача да проследят измемението на температурата на въздуха в рамките на един ден. След това тези ре-
зултати се представят таблично и с данните от таблицата се построява графиката. Построената графика 
може да се използва и за извличане на информация от нея. Например, учениците определят най-висо-
ката температура, най-ниската температура, разликата в температурите в различни часове на деня и т.н. 

При изучаване на видовете движения в шести клас на учениците може да се постави задача да по-
строят графиката на изменение на пътя с времето при равномерно движение, т.е. графиката път-време. 
Обръща се внимание, че по хоризонталната ос се нанася времето, а по вертикалната ос- изминатият път.

При изучаване на физичния модул от „Човекът и природата“ в пети и шести клас, учителят може да 
работи в посока формиране на умение за извличане на информация от построена графика. Това умение 
включва следните дейности: словесно описание и обяснение на физичен процес, вид движение; опреде-
ляне на числените стойности на физични величини от построена графика; определяне на начина на из-
менение на величините [5, 6]. На учениците се дава алгоритъм за словесно описание и обяснение на фи-
зичен процес:

  (1) Кои са величините, нанесени по координатните оси и съответните им единици; (2) коя част от 
графичното изображение представя съответния физичен процес, движение; (3) какъв е вида на 
процеса, движение; (4) как се изменят физичните величини, характеризиращи процеса в различни-
те участъци от графиката (нарастват, намаляват, остават постоянни). 

Представяме прилагането на алгоритъма при решаване на конкретна задача.
Задача 1. На фигура 1 е представен процесът на топене на стоманен детайл. От графиката определете: 
а) участъка, съответстващ на процеса на нагряване на детайла;
б) количеството топлина, необходимо за достигане на температурата на топене; 
в) стойността на температурата на топене за стоманата.

Фиг. 1 Графично представяне на топене на стоманен детайл
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Решение:
  Участъкът АВ представя процеса на нагряване на детайла с цел достигане на температурата на то-
пене. Участъкът ВС представя процеса на топене на детайла.

  топлината, необходима за достигане на температурата на топене е 700 000 J.
  температурата на топене за стоманата е 1400° С.
Определянето на числените стойности на физични величини е свързано с правилното определяне на 

координатите на началната, крайната и (или) междинните точки от линията на графиката. За тази цел е 
необходимо учениците да построят перпендикуляри към координатните оси.

Много съществено графично умение е определянето на физична величина на основата на графично 
представяне на зависимост между други две, свързани с нея величини. Например, определяне на вели-
чината скорост от графиката път-време при равномерно движение.

На учениците се представя алгоритъм за решаване на задачи от такъв тип.
  Определят се величините по координатните оси и единиците им. 
  Записва се формулата, която свързва търсената величина с величините, представени на графиката. 
  Определят се числените стойности на величините от графиката чрез спускане на перпендикуляри 
към координатните оси.

  Определя се търсената физична величина като се използват формулата от (2) и определените чис-
лени стойности от (3).

Представяме прилагането на алгоритъма при решаване на конкретна задача.
Задача 2. На фигура 2 е представена графиката на изменение на пътя с времето при равномерно дви-

жение. Определете скоростта на това движение.

Фиг. 2 Графика път-време при равномерно движение
Решение: 
1. Избират се точка (точки) от линията на графиката.
2. Спуска се перпендндикуляр от точката към хоризонталната ос и се определя времето t. 
3. Спуска се перпендндикуляр от точката към вертикалната ос и се определя изминатия път s.
4. Прилага се формулата за определяне на скоростта 

t
s

 .

5. За точката с координати (5s , 50 m) скоростта . За точката с координати 

(4s , 40 m) скоростта и т.н. 

6. Прави се извода, че скоростта на движение на тялото е m/s10 .
Графичните умения при изучаване на физичния модул се формират и при графично представяне на 

физична величина, например сила. Представят се графично трите основни елемента на силата – големи-
на, посока и приложна точка. Учениците се запознават с графичното представяне на силата на тежестта, 
на силата тегло, на реакция на опората, на Архимедова сила.

Съществува възможност за реализиране на предложената методика с помощта на интерактивна дъс-
ка, което от своя страна повишава мотивацията на учениците и създава у тях интерес към работа с гра-
фики.
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Заключителни бележки
Графичните умения са съществени умения, които учениците трябва да усвоят първоначално с ръка 

и с мисловна дейност и след това да ги развият чрез експерименти, включващи построяване на графи-
ки, чрез решаване на графични задачи и други графични упражнения. Спецификата на учебното съдър-
жание от физичния модул на предмета „Човекът и природата“ в пети и шести клас предполага формира-
не на графични знания и умения у учениците. Развитието на графичните умения е сложен и продължи-
телен процес. Той продължава в следващите класове и се реализира в обучението по математика, физи-
ка, химия, география, изобразително изкуство и други. Съществува необходимост от целенасочена и съ-
гласувана работа на учителите по тези учебни предмети с оглед формиране на графичните умения и гра-
фичната култура на учениците.
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