
Работен лист 

за 31.03.2020г. 

по Човекът и обществото-ІV клас 

Тема :Българското царство до средата на ХХ век 

План на урока: 

1. Балканските войни /1912-1913г  

2. България в Първата световна война/1914-1918/ 

3. Втората световна война/1939-1945/ 

Прочетете текста по-надолу и се опитайте да отговорите на                     

въпросите писменно! 

  1.През първата половина на ХХв. България участва в 4 войни,за 

да постигне обединението на българите.Въпреки смелостта на 

нашите войници,грешките на политиците довеждат до хиляди 

убити и загуби на територии. 

   Първата  Балканска война избухва на 5 октомври 1912г.Тази 

война се оказва единствения правилен път за освобождаването 

на останалите   български територии  в Османската империя. 

    България  намира съюзници   сред наши съседни държави.  

Османската империя е победена,до голяма степен  заради 

героизма и смелостта на българските офицери и войници. 

    Съюзниците на България обаче искат от нея много повече 

територии и се налага ние да воюваме срещу тях. Започва 

Втората балканска война/1913г./ , която България е 

победена.Губим много територии и даваме големи жертви. 

   Опитайте се да отговорите на въпросите: 

1.Защо България  участва в Първата и Втората Балканска война?  

2.Какви са загубите от тези войни за нас? 



 

    2.   През 1914г. в Европа избухва война,която скоро става 

световна/Първата световна война/.Нашата войска печели много 

победи,но  противниците печелят войната . Отново губим още 

територии и даваме много жертви.Цар Фердинанд се отказва от 

престола.Български цар става неговия син Борис ІІІ. 

Тази война продължава от 1914г. до 1918г.и за нас е равностойна 

на Национална катастрофа. 

Въпрос: Защо българия участва в Първата световна война? 

 

    3.През 1939г избухва нова световна война/  Втората световна 

война 1939-1945//.България се включва в нея с надеждата да 

обединим земите си ,населени с българско население.И отново  

заставаме на страната на победените. Отново  губим територии. 

Завинаги се разделяме с мечтата ни за национално обединение. 

Българският цар Борис ІІІ успява да спаси българските евреи от 

германските Лагери на смъртта. 

 

Въпрос: Защо България се включва във Втората световна война? 

Въпрос: Как завършва Втората световна война за България? 

Въпрос: Научете нещо повече за Лагерите на смъртта в 

Германия? 

   В часа по Човекът и обществото ще коментираме 

отговорите ви! Ще можем да обсъдим това ,което не 

разбирате! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


