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Klasse 1 

 
Кратко представяне на учебната програма 

 

 
Учебният предмет български език и литература в началния етап на основната образователна степен има комплексен характер и поставя 

основата на системното изучаване на българския език и на литературата в следващия образователен етап. В центъра на двете предметни области са 
комуникативноречевите умения, чрез които се гарантира практическата насоченост на обучението. 
 

Целите на обучението по български език и литература в първи клас се свързват с началното ограмотяване. Усвояват се техниките за четене и 

писане, в единство с разбирането на прочетеното и написаното. Учениците се въвеждат в езиковата и речевата действителност, за да овладяват 
умения за разпознаване и използване на основните езикови и комуникативни единици - текст, изречение, дума, сричка, звук. 
 

В периода на началното ограмотяване се постигат очаквани резултати, представени в различни теми и свързани с изучаването на звуковете и 
на буквите от българската азбука. Звуковете и буквите се въвеждат на групи с последователност: 

- първа група, в която се комбинират буквите на гласните (а, е, о, и, ъ, у) и на сонорните съгласни звукове (н, р, л, м, й ), според честотата на 
употреба в детската лексика, след което се изучава буква я; 

- втора група, в която се редуват буквите за означаване на беззвучни и звучни съгласни звукове, подредени по двойки според поголямата 
честота на употреба на беззвучния съгласен звук (т - д, с - з, к - г, п - б, ф - в, ш - ж ); 

- трета група, в която са буквите ч, х, ц, щ, ю, ь. 
Изучаването на буквите я, ю, щ, ь не изисква учениците да правят звуково-буквен модел на думата. 
 

Очакваните резултати от езиковото обучение са свързани със знания, умения и отношения от областта на различни дялове на езика – 
фонетика, синтаксис и лексикология, като се поставя акцент върху звуковете (гласни и съгласни) и буквите (главна и малка, печатна и ръкописна) в 

българския книжовен език, видовете изречения по цел на общуване (съобщително и въпросително), звуковия състав и лексикалното значение на 
думата.  
 

Очакваните резултати от обучението по литература са насочени към четенето, възприемането и разбирането на произведения от различни 
жанровe на литературата и фолклора за деца (приказка, разказ, стихотворение, гатанка), видовете реч (стихотворна и нестихотворна), уменията за 
ориентация в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации). Въвеждането на нови понятия в първи клас не предполага дефинирането им, 

а използването им в практически план. Формирането на знания, умения и отношения се осъществява с опора на сетивния опит и с приоритет на 
практически значимото знание. 
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Kompetenzen / компетенции 
 
 

Inhalte/  
Учебно съдържание 

ГЛОБАЛНИ ТЕМИ 

Methodencurriculum/ 
методи 

Дейности 

fächerübergreifende Akti-
vitäten/ междупредметни 

връзки 

Hinweise 
und Hilfen – 

Material 
Указания и 

насоки - 

материал 

Zeit/ 
време 

Езикови компетентности 

 
 
 Разграничава звук и буква в състава 

на думата.  
 Разпознава печатните и ръкописните 

букви от българската азбука.  
 Изписва графически правилно 

елементите на ръкописните букви и 
връзките между тях.  
 Разпознава гласни и съгласни 

звукове.  
 Разграничава сричките в думата. 

ЗВУКОВЕТЕ И БУКВИТЕ В 

БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 
 Открива звуковете в състава на 

думата.  
 Ориентира се в 

последователността на звуковете 
в думата.  
 Разграничава звук от буква. 

 Разграничава сричките в 

думата. 
 звук 

 гласен и съгласен звук  

 буква  

 главна и малка буква   
 Разграничава гласни от 

съгласни звукове.  
 Разграничава съгласния звук й 

от гласния звук и.  
 Изговаря правилно звуковете в 

думите. 
  Познава печатните и 

ръкописните букви от 

българската азбука.  
 Разпознава малка и главна 

буква (печатни и ръкописни)  
 Пише графически правилно и 

четливо буквите и връзките 
между тях.  
 Пише правилно в думи й, йо, 

ьо, щ, я, ю, дж, дз.  
 Чете правилно думи в 

 

 Дорисуване, 
защриховане, 
оцветяване на 
изображения, в 
които се съдържа 
елементът. 

 Игри за 

наблюдателност - 
лабиринт 

 Звуков анализ на 
думи – определяне 
броя на звуковете 

 Изобразяване на 

гласни и съгласни 
звукове в състава на 
думата с помощта на 
цветни квадратчета 

 Графично 
изобразяване на 
сричките в думата 

 Четене на срички, 
думи, кратки 
текстове 

 Писане на 
ръкописните букви, 
срички, думи, 
изречения 

 Препис на думи, 
изречения, кратки 
текстове 

Немски език: 

 Разпознаване буквите, 
които се изписват по 
един и същ начин на 
български и на немски 
 

Математика: 
 Определяне броя на 

звуковете и буквите в 
думите, на думите в и 

зречението и на 
изреченията в текст 

 използване на 
геометрични фигури при 

моделиране на думи и 
изречения. 
 

Mузика: 
 Песни за буквите 

 
Изкуство: 

 Рисуване, моделиране 
на букви 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Азбука 
 Червени и 

сини 
квадратче
та за 
означаван

е на 
гласни и 

съгласни 
звукове 

предбук

вен 
период– 
от  
2 до 3 
седмици 
 
 

 
буквен 

период 
– до 25 
седмици 
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съответствие със звуковия им 
състав.  
 Познава реда на буквите в 

българската азбука.  
 Означава с букви звуковия 

състав и строеж на думите, без 
да пропуска букви. 
 

 Диктовка на думи, 
изречения, кратки 
текстове 

 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Устна проверка, копирен метод, писмена проверка, тестова писмена 
проверка 
 

 

  

 
Езикови компетентности 
 

 Пренася правилно части от думи.  

 Разграничава езиковите единици 

дума, изречение.  
 Определя границите на изречението 

в текста.  
 Съставя различни по цел на 

изказване изречения в зависимост от 
комуникативната ситуация. 

ДУМА И ИЗРЕЧЕНИЕ 
 Различава дума от изречение.  
 Разбира лексикалното значение 

на думата.  
 Използва главна буква при 

писане на собствените имена.  
 Проверява правописа на думи 

чрез други думи.  
 Разбира смисловата цялост на 

изречението.  
 Свързва правилно думите в 

изречението.  
 Определя границите на 

изречението в текста.  
 Оформя графически правилно 

началото и края на изречението. 

 Разпознава препинателните 

знаци за край на изречение – 
точка, въпросителен и 
удивителен 
 

 Четене на думи, 

изречения и кратки 
текстове 

 Схема на изречение 
(съобщително и 

въпросително) – 
изобразяване на 
главна буква в 

началото и 
препинателен знак в 
края на изречението 

 Съставяне на 
съобщително и 
въпросително 
изречение по 

картина и по схема 

 Съставяне на 
изречение с 
определен брой думи 
по зададен модел 

 Графично 

изобразяване на 
броя думите в 
изречението 

 Препис на думи, 
изречения, кратки 

Немски: 

 Разбиране на значението 
на думи на български и 
на немски 

 

Изкуство: 
 Рисуване 

 

Музика: 
 Тематични песни 

 

  следбук

вен – 
не по-
малко 
от 4 

седмици 
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текстове 
 Диктовка на думи, 

изречения, кратки 
текстове 

 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка  

Комуникативноречеви 
компетентности 
 

 Използва речевия етикет при 

поздравления и обръщения в устно 

общуване.  
 Прилага правилата за речева учтивост 

(поздрав, благодарност, молба).  
 Уместно употребява езикови и 

неезикови средства според 
комуникативната ситуация.  
 Озаглавява текст.  

 Създава кратък писмен текст по серия 

от картини.  
 Разграничава начини и средства за 

общуване. 
 Пише под диктовка текст.  

 Преразказва устно съдържанието на 

откъс от повествователен текст. 
 
 
 
 
 
 

ТЕКСТ И ОБЩУВАНЕ 
 Разграничава в потока на речта 

основните езикови и речеви 
единици (звук,  дума, изречение, 
текст).  
 Усвоява механизъм на четене с 

разбиране.  

 Разграничава графичната и 

звуковата форма на думата като 

значеща единица.  
 Различава писмен от устен 

текст.  
 Ориентира се за участниците в 

речевата ситуация.  
 Прилага правилата за речева 

учтивост (поздрав, благодарност, 
молба).  
 Прави устен преразказ на 

кратък откъс от повествователен 
текст.  
 Включва се уместно в диалог 

по конкретна тема.  
 Пренася правилно части от 

думи.  
 Съчинява кратък писмен текст 

(от три-четири изречения) по 
серия картини.  
 Озаглавява текст.  

 
 Наблюдение на 

картина. Задаване на 
въпроси за героите и 

описание на 
ситуацията. 
Създаване на текст 

по картина. 
 Съставяне на 

собствен разказ по 

преживяване 
 Разиграване на 

ситуации на диалог 
по конкретна тема с 
използване на 
правилата за речева 
учтивост. 

 Ролеви игри 

 

Немски: 
 Речеви етикет при 

поздравления и 
обращения, поздрав, 

благодарност, молба. 
 
Изкуство: 

 Илюстриране на текстове 
 
 

Музика: 
 Тематични песни 
 
 

 
 
 

 
 

следбук
вен – 
не по-
малко 

от 4 
седмици 
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 Назовава различни видове 

общуване –  устно и писмено.  
 Разпознава средства за 

неезикова комуникация – жест, 
мимика, поза на тялото. 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка  

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
 Чете произведения от различни 

литературни и фолклорни видове, 
представени в учебното съдържание - 
приказка, разказ, стихотворение, 
гатанка.  
 Преразказва устно епизод от 

литературно и/или фолклорно 

произведение и кратък художествен 
и/или  нехудожествен текст.  

 Отговаря кратко на въпроси по 

съдържанието на изучавано литературно 

и фолклорно произведение.  
 Разбира значението на непознати думи 

в контекста на изучаваното литературно 
или фолклорно произведение.  
 Ориентира се в оформлението на 

книгата (корици, страници, илюстрации). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРНИ И ФОЛКЛОРНИ 
ТЕКСТОВЕ 
 Разпознава приказка, разказ, 

стихотворение, гатанка.  
 Чете правилно и с разбиране 

малки по обем художествени или 
нехудожествени текстове.  
 Отговаря кратко на въпроси по 

съдържанието на изучавано 
произведение.  
 Преразказва устно достъпни 

 за възрастта малки по обем 
разкази, кратки народни, 

преразказани (авторизирани) и 
авторски приказки.   
 Рецитира наизуст кратки 

стихотворения.  
 Разграничава стихотворна от 

нестихотворна реч.  
 Отгатва фолклорни и 

литературни гатанки, достъпни 
за възрастта.  
 Чете произведения от 

литературата за деца, посветени 
на: семейството, училищния 
живот, родината, игрите, 
празниците.  
 Ориентира се в случката в 

изучаваното литературно или 
фолклорно произведение. 

 
 Участие в 

драматизация на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. 

 Четене на глас 
 Тестови задачи по 

съдържанието на 
самостоятелно 
прочетен текст 

 Устен преразказ на 

епизод от текст или 
кратък текст 
 

Немски: 
 

Изкуство: 
 Илюстриране на епизоди 

от литературни 
произведения 

 
 

Музика: 
 
Театър: 
 Четене по роли 

 Драматизация на 
приказки 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 Детски 

книги на 
български 
език в 
езиковия 

кът 
 

 
 
 
следбук
вен – 
не по-

малко 
от 4 

седмици
. 



 

- 7 - 

  

                      

  
 

DEUTSCHE SCHULE SOFIA 

 
НЕМСКО УЧИЛИЩЕ СОФИЯ 

 
Schulcurriculum BaM Grundschule 

                                    

  Klassenstufen 1 - 4 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка 
 

 

СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
 Ориентира се в съдържанието на 

изучаваното литературно или фолклорно 
произведение.  
 Споделя прочетеното от детски 

списания, детски енциклопедии, 
достъпна информация от интернет.  
 Съставя в устен вид благопожелания, 

свързани с празничния календар на 
българския народ. 

 

ЧИТАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ 
 
 Споделя впечатления от 

изучавани или неизучавани 
цялостни произведения.  
 Дава примери за 

благопожелания, свързани с 
празници и обичаи.  
 Чете кратки текстове от детски 

списания и енциклопедии, 
достъпна информация от 

интернет.  
 Ориентира се в оформлението 

на книгата (корици, страници, 
илюстрации). 
 

 Изразително четене. 
Четене на двойките 

думи, които се 
римуват в 
стихотворенията. 

 Четене на любимите 
четива от читанката 
и споделяне на 
впечатленията от 
тях. 

 Разговор какви книги 
да четат учениците 

през лятната 

ваканция. 
 Кратко презентиране 

на любими книги. 

Немски: 
 Празници и обичаи в 

Германия и свързаните с 
тях благопожелания 
 

 
 

 
 

 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Устна проверка  
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Klasse 2 

Кратко представяне на учебната програма 
 

 

Чрез учебната програма за втори клас се реализират целите на обучението по български език и литература, свързани с:  
- усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо;  
- овладяване на знания за езиковите и речевите единици, за промените на звуковете в различни фонетични позиции, за частите на речта 

(съществително име, прилагателно име, глагол), за видовете изречения по цел на изказване;  

- формиране на първоначална представа за някои пунктуационни и граматически норми;  
- усъвършенстване на уменията за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание значими 

произведения от българската, световната класика и съвременната литературата за деца и образци на фолклора;  
- обогатяване на начални знания, умения и отношения, свързани с общочовешки ценности, национална идентичност и мултикултурна 

компетентност;  
- усъвършенстване на уменията за ориентация в комуникативната ситуация и за конструиране на текст с помощта на учителя;  

- развитие на познавателните интереси и творческите способности на второкласниците.  

Във втори клас учебната програма включва учебно съдържание от различни дялове на езика – фонетика, морфология, синтаксис, 
лексикология и лексикография, като се поставя акцент върху:  

- звуковете (гласни – съгласни и фонетичните им промени в потока на речта, корелацията на съгласните звукове по признака звучност-
беззвучност, корелацията на гласните звукове по признака тесни-широки);  

- частите на речта (съществително, прилагателно име, глагол и техните граматически категории);  
- видовете изречения по цел на изказване (съобщително и въпросително);   

- лексикалното значение на думата, видовете учебни речници – правописен, енциклопедичен и пр.  
В учебното съдържание по литература се акцентира върху определени жанрове на литературата и фолклора за деца (басня, народна песен), 

фигури на речта (повторение и изброяване), компоненти на литературното произведение (епизод, литературен герой); върху формирането на 
читателска и езикова култура.  

Формирането на знания, умения и отношения и въвеждането на нови понятия във втори клас се осъществяват на емпирико-описателно 

равнище с опора на сетивния опит и с приоритет на практически значимото знание. 
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Kompetenzen / компетенции 
 
 

Inhalte/  
Учебно съдържание 

ГЛОБАЛНИ ТЕМИ 

Methodencurriculum/ 
методи 

Дейности 

fächerübergreifende Akti-
vitäten/ междупредметни 

връзки 

Hinweise 
und Hilfen – 

Material 
Указания и 

насоки - 

материал 

Zeit/ 
време 

 
 

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ      

 
Езикови компетентности 
 
 
 Разграничава гласни и съгласни 

звукове и техни признаци. 
  Прави проверка за правописа на 

гласни в неударена сричка, на звучни 
съгласни пред беззвучни и в края на 

думата. 
  Разграничава думите с ударение от 

думите без ударение и ги изписва 
правилно. 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
ГЛАСНИТЕ И СЪГЛАСНИТЕ 
ЗВУКОВЕ В  БЪЛГАРСКИЯ 
ЕЗИК 
 
 Ориентира се за системните 

отношения в езика: звук-дума-
изречение-текст. 
 Разграничава думите с 

ударение от думите без 

ударение. 
 Разграничава ударена от 

неударена гласна и знака за 
ударение.  
 Открива в корелативни двойки 

тесните и широките гласни 
звукове (а-ъ; е-и, о-у).  
 Познава начини за правописна 

проверка на гласни в неударени 
срички.  
 Изписва отделно предлози, 

съюзи, кратки форми на 
местоименията, отрицателна 

частица, възвратната частица се.  
 Пренася правилно многосрични 

думи.  Открива правописни 

особености на думи с: щ, ю, я, 
йо, ьо, дз, дж.  Сравнява 

основните корелативни двойки 

съгласни звукове по признака 

• Игри с думи чрез 
добавяне и отнемане на 
звукове. 
• Означаване на гласни 
и съгласни в звукови 
модели на думи. 

• Гатанки с отговори, 
означени чрез звукови 
модели. 

• Подреждане на букви 
в думи. 
• Игра за образуване 
на двойките гласни 

според техния широк и 
тесен изговор. 
• Игри за определяне 
на ударенията в думи. 
• Игрословица с 
добавяне на гласни. 

• Записване на думи с 

еднакво място на 
ударението. 
• Преписване на 
двойки думи според 
ударената сричка в тях. 
• Игри за образуване 

на двойки думи, 
различаващи се по 
вида на съгласния звук. 
• Екипна работа за 

Немски език: 
 Съпоставяне на 

български и немски 
думи и изрази. 
 

 

 
Правописен 
речник 

 
 
14 
учебни 
седмици 
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звучност-беззвучност (б-п; в-ф; 
г-к; д-т; з-с; ж-ш, дж-ч; дз-ц).  
 Открива звуковата промяна на 

звучни съгласни пред 
беззвучните.  
 Познава начини за правописна 

проверка на звучни съгласни в 
края на думата и пред 
беззвучни. 

 

добавяне на 
пропуснати съгласни. 
• Препис на гатанка с 
особености при 
писането на 

съгласните. 
• Обсъждане на 
комуникативна 
ситуация с неправилно 
изговаряне на съгласни 
звукове. 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Устна проверка, писмена проверка, тестова писмена проверка 
 

 

Езикови компетентности 
 

 
 Разпознава глагола, съществителното 

име и прилагателното име като части 
на речта.  
 Определя вида, рода и числото на 

съществителното име.  
 Съгласува прилагателното и 

съществителното име по род и число. 
 
 

 

 

ДУМАТА КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА 
 
 Познава глагола като част на 

речта.  
 Разпознава числото на глагола. 
 Изговаря и пише правилно 

глаголи в първо лице, 
единствено и множествено число 

и в трето лице в множествено 
число в сегашно време.  
 Познава съществителното име 

като част на речта.   
 Разграничава съществителни 

собствени и съществителни 
нарицателни имена.  
 Определя вида, рода и числото 

на съществителното име.  
 Изговаря правилно 

съществителни имена в 
единствено число, при които в 
множествено число изпада 
гласен -ъ, - а.  
 Разпознава умалителни 

съществителни имена.  

• Откриване на 
съществителни имена в 

текст. 

• Екипна работа за 
привеждане на 
примери за 
съществителни имена. 
• Упражняване на 
правилото за писане на 

двойните предлози във 
и със. 
• Игри за съотнасяне на 
съществителни имена с 

граматическия им род. 
• Оцветяване на скрита 
картина със 

съществителни имена 
от трите граматически 
рода. 
• Подреждане на 
съществителни в групи 
според техния род. 
• Пъзел за свързване 

на съществително 

 
Немски: 

 Разбиране на значението 

на думи на български и 
на немски. 

 Съпоставя придобитите 
знания за частите на 
речта на български и на 
немски език 

 
 

 
 

 

  
8 

учебни 

седмици 
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 Разпознава прилагателното име 

като част на речта.  
 Разпознава рода и числото на 

прилагателното име.  
 Съгласува прилагателното и 

съществителното име по род и 
число.  
 Изговаря правилно 

прилагателни имена в мъжки 
род, при които в женски и 
среден род и в множествено 
число изпада гласен звук -ъ.  
 Пише правилно формите на 

прилагателните имена за мъжки, 

женски и среден род; за 
единствено и множествено 

число. 
 Употребява уместно глаголи, 

прилагателни и съществителни 
имена. 
 
 

нарицателно име с 
подходящо 
съществително 
собствено. 
• Образуване на 

умалителни 
съществителни имена. 
• Откриване на 
прилагателни имена в 
текст. 
• Образуване на 
прилагателни имена от 

словосъчетания. 
• Кръстословица с 
различни форми на 
прилагателни имена. 

• Попълване на 
таблица с промяна на 
формата за род и 

число. 
• Допълване на 
пропуснати 
прилагателни имена в 
текст. 
• Игра за определяне 

на числото на глаголи. 
• Игра за правилна 

употреба на глаголи в 
словосъчетания със 
съществителни имена. 
• Обсъждане на 
комуникативна 

ситуация с неправилно 
употребен глагол. 
• Откриване на 
правописни грешки в 
глаголи. 
• Промяна на глаголното 
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число в текст. 
• Оцветяване на скрита 
картина с написани 

съществителни, 
прилагателни имена и 

глаголи. 
• Поправяне на грешки 
при употребата на 
съществителни, 
прилагателни имена и 

глаголи   
Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка, 

тестови задачи 

 

 

 

Езикови компетентности 
 
 Знае за речниковото значение на 

думата.  
 Използва азбучен ред за търсене на 

дума в речник. 
 
 
 

ДУМАТА КАТО РЕЧНИКОВА 

ЕДИНИЦА 

 
 Използва азбучен ред при 

работа с речник. 
  Обяснява лексикалното 

значение на думи от активния 
речник.  
 Търси думи с правописни 

особености в правописен речник. 
 Открива в речник думи с 

несъответствие между изговор и 
правопис.  
 Познава учебни речници. 

• Игра за съотнасяне на 

думи с въпроса, на 

който те отговарят. 
• Откриване на 
излишна дума в 
колонка с думи. 
• Игрословици, пъзели 
и игри с думи. 

• Откриване на 
излишната дума сред 
думи с близко 
значение. 
• Разграничаване на 

правописния речник от 

други речници, 
свързани с 
лексикалното значение 
на думите. 
• Подреждане на думи 
в правописен речник. 
• Откриване на думи в 

страници на 
правописен речник. 

 

 

Немски: 
 Разбиране на значението 

на думи на български и 
на немски. 

 
 

 
 
 

 

Правописен 

речник  
 
Тълковен 
речник 
 
Синонимен 

речник 

 

3 

учебни 
седмици 
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• Проверка на думи в 
правописен речник. 
Запомняне на думи с 
непроверяем правопис. 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка, 

тестови задачи 

 

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
 Разграничава словосъчетание от 

изречение.  
 Разпознава различни по цел на 

изказване изречения (съобщителни и 
въпросителни).  
 Оформя пунктуационно правилно 

съобщително и въпросително изречение. 

ИЗРЕЧЕНИЕТО КАТО ЕЗИКОВА 
ЕДИНИЦА 
 
 Разграничава изречение от 

словосъчетание.  
 Отделя изреченията в текста, 

като означава началото и края 
им.  
 Разпознава съобщително и 

въпросително изречение.  
 Знае различни начини за 

образуване на въпросително 
изречение (с възходяща 

интонация, с въпросителна 
частица ли, с нали).  
 Преобразува съобщително във 

въпросително изречение и 
обратно.  
 Употребява уместно 

съобщителни и въпросителни 

изречения.  
 Употребява различни 

словоредни варианти на 
изречението. 

• Игри за образуване 
на изречения от 
словосъчетания. 
• Разширяване на 
изречения чрез 
въпроси към тях. 

• Съставяне на 
изречения към серия 
картини. 

• Обсъждане на 
комуникативна 
ситуация с неправилен 
словоред на изречение. 

• Пъзел и мозайка за 
съставяне на изречения 
от предложени думи и 
словосъчетания. 
• Подреждане на 
изречения в текст. 

• Добавяне на 

пропуснати 
въпросителни думи в 
изречения. 
• Преобразуване на 
съобщителни 
изречения във 

въпросителни. 
• Поставяне на 
пропуснати знаци за 
край на съобщителни и 

Немски:  
 Съпоставяне на български 

и немски думи и изрази. 
 Прилагане (съпоставяне) 

на знанията за 
изреченията от български 

език в обучението по 
немски език. 

 

 
 

 
 

 
 
4 
учебни 
седмици 
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въпросителни 
изречения в текст. 
• Допълване на 
пропуснати изречения 
в диалог. 

• Екипна работа за 
съставяне на 
съобщителни и 
въпросителни 
изречения. 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка 
 

 

КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 
 
 Ориентира се в комуникативноречевата 

ситуация (Кой говори? На кого? За какво? 
Защо? Кога? Как? Къде?).  
 Прилага правилата за речева учтивост 

(съгласие, несъгласие).  
 Уместно употребява изучаваните 

езикови средства според 

комуникативната ситуация.  
 Създава текст на поздравителна 

картичка.  
 Прави кратко писмено описание на 

предмет.  
 Преразказва съдържанието на кратък 

художествен повествователен текст.  
 Дава примери за речева учтивост при 

общуване. 

ТЕКСТ И ОБЩУВАНЕ 

 
 Осмисля ролите при 

общуващите - говорител и 
слушател; пишещ и четящ.  
 Разграничава пряко от непряко 

общуване.  
 Уместно употребява езикови 

средства според 
комуникативната ситуация.  
 Създава текстове на 

поздравителна картичка.  

 Прилага правила за речева 

учтивост при изразяване на 

съгласие или несъгласие.  
 Озаглавява собствен и чужд 

текст.  
 Прави кратко писмено 

описание на наблюдаван 
предмет, животно, растение.  
 Съчинява устно приказка по 

предложена словесна опора: 

• Съставяне на диалози 

към различни 
комуникативни 
ситуации.  
•  Допълване на 

изказвания на 
участници в 
общуването за 
изразяване на съгласие 
или несъгласие в 
учтива форма. 

•Илюстриране чрез 

собствени примери на 
случаи на неправилно 
речево общуване. 
•Подреждане на части 
на текст в тяхната 
последователност. 

• Замяна на повторени 
думи и изрази в текст 
чрез избор от 
предложени думи с 

Немски: 

 Прилагане  (съпоставяне) 
на знанията от български 
език в обучението по 
немски език. 

 
Дигитални компетентности: 
 Използване на 

електронни средства за 
комуникация при 
създаването на  SMS, 

поздравителни картички, 

писма. 
 Прилагане на правилата 

за речева учтивост в 
интернет общуването. 

 

 

 

 

През 
цялата 
учебна 
година 
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начало, аналогия, герой.  
 Съставя кратки съобщения.  

 Дава примери за общуване 

чрез различни средства, 
включително електронни. 

близко значение. 
• Писане на кратък 
текст по серия картини. 
• Разграничаване на 
форми на писмено 

общуване.  
• Откриване в текст на 
многообразие от 
примери за поздрав 
при общуване.  
• Съотнасяне на речеви 
етикетни изрази с 

конкретни ситуации на 
тяхната употреба.  
• Писане на съобщение 
за спортен празник – 

самостоятелно или чрез 
използване на опорни 
думи и изрази.  

• Попълване на 
елементите на 
електронна 
поздравителна 
картичка за Нова 
година. 

• Писане на поздрав и 
пожелания за 

празника, адресирани 
към конкретен 
получател на картичка. 
•Преобразуване на 
речта на героите в реч 

на автора.  
• Устен преразказ на 
историята с помощта на 
картинен план и 
насочващи въпроси.  
• Подреждане на части 
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от писмен преразказ на 
приказка в тяхната 
последователност. 
• Номериране в 
правилен ред на части 

от съчинение по 
подобие на 
предложената 
приказка.  
• Съчиняване на 
приказка по подобие 
върху основата на 

предложени опорни 
думи и изрази.  
• Съчиняване на 
приказка с 

предложения герой 
върху основата на 
редица от опорни думи 

и изрази.  
• Съставяне на 
описание с опора на 
предложени думи и 
изрази. 
• Откриване на грешки 

при изграждането и 
езиковото оформяне на 

съставения собствен 
текст. 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка  

ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ  

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
 

ЛИТЕРАТУРНИ И ФОЛКЛОРНИ 
ТЕКСТОВЕ 
 

 
• Беседа по въпроси, 
чиито отговори 

 
Немски: 
 Прилагане  (съпоставяне) 

 
Кът за 
четене 

 
През 
цялата 
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 Разграничава басня и народна песен от 

други литературни и фолклорни 
произведения.  
 Ориентира се в последователността на 

епизодите при развитието на действието 

в изучавано произведение.  
 Отговаря на въпроси, свързани със 

съдържанието на изучавано 
произведение.  
 Открива образите на героите в 

изучавано произведение.  
 Изразява емоционално-оценъчно 

отношение към герои и епизоди в 
изучавано произведение.  
 Открива повторение, изброяване в 

изучавани произведения.  

 Установява сходство и различия между 

две литературни и/или фолклорни 

произведения. 

 Разграничава изучавани или 

самостоятелно прочетени 
текстове като литературни или 
фолклорни произведения.  
 Открива значението на 

непознати думи в контекста на 
изучаваното произведение.  
 Разпознава баснята по 

осмиваните човешки 
недостатъци и поуката, свързана 
с тях.  
 Осмисля текста на народната 

песен като фолклорно 
произведение.  
 Ориентира се в 

последователността на 

епизодите в изучавано 
литературно произведение.  
 Открива повторението и 

изброяването като изразни 
средства в конкретно 
литературно и фолклорно 
произведение.  
 Коментира постъпките на 

героите от изучавано 
произведение.  
 Аргументира предпочитания 

към герои и епизоди. 
  Познава литературни и 

фолклорни произведения, 
посветени на България, 
приятелството, знанието, 
празниците.  
 Рецитира детски стихотворения 

от български автори (например, 
„Де е България“ от Ив. Вазов). 

изискват четене на 
части от текста. 
• Отделяне на 
епизодите в текст.   
• Съотнасяне на части 

от текста с предложени 
изображения. 
• Игри с думи от текста. 
• Изразително четене и 
рецитиране на 
стихотворение. 
• Тестови задачи за 

проверка на 
разбирането. 
• Добавяне на 
пропуснати думи в 

откъси от текста.   
• Обсъждане на героите 

и поведението им. 
• Подреждане на думи 
в пословица, 
подходяща за 
приказката. 
• Преписване на 

пословици и сентенции, 
изразяващи идейното 
внушение на текста 

• Описване на 
поведението на героя с 
помощта на 

предложени опорни 
думи. 
• Кръстословица и 
гатанка, свързани с 
произведението. 
• Четене по роли. 
• Словотворчески игри – 

на знанията от български 
език в обучението по 
немски език. 
 

 

 

 
Библиотека 
на класа 

учебна 
година 
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„Изиграй думата“, 
„Верижка от думи“, 
„Измисли нова дума“, 
„Скрабъл“, „Бесеница“ и 
т.н. 

• Обобщаване на 
жанровите специфики 
на баснята чрез 
определение и 
коментар към него. 
• Четене с водеща 
смислова догадка. 

• Обсъждане на 
поведението на героите 
с посочване на примери 
от текста. 

• Наблюдение върху 
особеностите на текста 
и обобщаване на 

жанровите специфики 
на народната песен 
върху основата на 
предложеното 
определение. 
• Наблюдение върху 

мерената реч, която 
отличава 

стихотворенията от 
другите текстове. 
• Четене на народната 
песен и откриване на 
повторенията и 

изброяванията в нея. 
 • Свързване на откъси 
от изучени 
произведения със 
съответните заглавия. 
• Разграничаване на 



 

- 19 - 

  

                      

  
 

DEUTSCHE SCHULE SOFIA 

 
НЕМСКО УЧИЛИЩЕ СОФИЯ 

 
Schulcurriculum BaM Grundschule 

                                    

  Klassenstufen 1 - 4 

басня и народна песен 
от другите литературни 
жанрове. 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка  

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 Чете правилно и с подходяща 

интонация произведения (басня, народна 
песен) на различни култури.  
 Чете с разбиране текст от хартиена 

страница и дисплей. 
 
 

 
 

ЧИТАТЕЛСКИ ОПИТ 
 
 Отразява впечатленията си от 

самостоятелно прочетено 
произведение.  
 Доказва разбиране на въпроси 

по съдържанието на изучаваното 
литературно и фолклорно 

произведение.  
 Свързва тематиката на 

изучавани произведения с 
различни култури, бит, обичаи и 
традиции.  
 Дава идеи за разпределяне на 

ролите и за поведението на 
героите при сценичното 
представяне на изучавано 
произведение.  
 Прави разлики при четене на 

текст от хартиена страница и 

дисплей. 

• Самостоятелно четене 
на приказки и 
споделяне на 
впечатления от 

прочетеното. 
• Обсъждане на 
илюстрации и на 
художественото 
оформление на книга. 
• Споделяне на 

впечатления от 

прочетеното. 
• Разглеждане на 
илюстрациите в 
различни издания на 
книга. 
• Свързване на 

литературни герои от 
изучени детски книги 
със съответните 
заглавия и с имената 

на техните автори. 
• Споделяне на 
впечатления от 

прочетените през 
учебната година книги. 
• Разглеждане на книги 
от препоръчителния 
списък за ваканцията. 
• Изказване на 
предпочитания към 

някои от тези книги. 

Инициативност и 
предприемчивост:  
 Участие в извънкласна 

работа по проекти. 

 Самостоятелен избор на 
литературни 
произведения от даден 
автор. 

 Изразяване на 
предпочитания към 

автори и заглавия на 

литературни 
произведения. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Използване 

на 
електронна 
книга, 
таблет 
 

През 
цялата 
учебна 
година 
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Записване на техните 
заглавия. 

Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка, тестови задачи за проверка на 
разбирането  
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Klasse 3 

Кратко представяне на учебната програма 
 
 

Учебният предмет български език и литература в III клас е с комплексен характер. Формираните в I и II клас начални езикови, 
литературни, комуникативноречеви и социокултурни умения се усъвършенстват и допълват в III клас, като се отчитат възможностите за 
реализиране на междупредметни връзки и дейности за формиране на съвременните ключови компетентности.  

Чрез учебната програма за III клас се реализират целите на обучението по български език и литература, свързани с: 
 - усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо;  
- овладяване и задълбочаване на знанията за частите на речта (лични местоимения, спомагателен глагол съм, глагол, 

съществително име, прилагателно име), за видовете морфеми (представка, корен), за видовете изречения по цел на изказване, за някои 
правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;  

- усъвършенстване на уменията за възприемане и осмисляне на кратки по обем и достъпни като съдържание значими 
произведения от българската, световната класика и съвременната литература за деца и с образци на фолклора; за споделяне на 
впечатления от чутото или прочетеното литературно произведение; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни 
текстове, подходящи за възрастта;  

- обогатяване на знания, умения и отношения, свързани с общочовешки ценности, национална идентичност и общуване в 
мултикултурна среда; - усъвършенстване на комуникативноречевите умения за създаване на собствен текст с помощта на учителя по 
преживяна случка и по словесна опора;  

- развитие на личностните качества и творческите способности на третокласниците. 
 В III клас учебната програма включва знания от различни дялове на езика – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и 

лексикография, като се поставя акцент върху: звуковете (особеностите на правописа и правоговора на гласните и съгласните звукове в 2 
различни фонетични позиции, частите на речта (лично местоимение, спомагателен глагол съм), морфемите (корен и представка), 
сродните думи, видовете изречения по цел на изказване (подбудително и възклицателно), прякото и преносното значение на думата, 
синонимите, видовете учебни речници – синонимен и пр. Овладяват се и знания за литературата, като се поставят акценти върху 
определени жанрови проявления от литературата за деца (пословица), някои фигури на речта (сравнение и епитет), някои компоненти 
на литературното произведение (художествено описание, повествование).  

Учебната програма за III клас следва да се прилага съобразно образователните потребности на различните групи ученици чрез 
използване на гъвкави функционални решения за преподаване, учене и оценяване. 
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Kompetenzen / компетенции 
 

 

Inhalte/  
Учебно съдържание 

ГЛОБАЛНИ ТЕМИ 

Methodencurriculum/ 
методи 

Дейности 

fächerübergreifende Akti-
vitäten/ междупредметни 

връзки 

Hinweise 
und Hilfen – 

Material 
Указания и 

насоки - 
материал 

Zeit/ 
време 

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ      

Езикови компетентности 

 

 Прилага начини за проверка на 
правописа на гласни в неударени 
срички и съгласни звукове в средата на 
думата. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

ЗВУКОВ СЪСТАВ НА ДУМАТА 

 

 Разграничава ударена от 
неударена сричка.  

 Пише правилно буквите на 
гласните звукове със и без 
ударение и в крайна сричка на 
думата.  

 Прилага начини за проверка на 
правописа на гласни в неударени 
срички и на съгласни звукове в 
средата на думата.  

 Прави разлика между изговор и 
правопис на неударена гласна.  

 Пише правилно беззвучните 
съгласни с и т пред звучни 
съгласни в началото и в средата 
на думата.  

 Открива несъответствия между 
изговор и правопис на гласни и 

• Отделяне на групите 
звукове и букви в 
българския език.   
• Образуване на думи с 
корелативните двойки 
гласни и съгласни 
звукове. 
• Препис на текст с 
добавяне на букви с 
помощта на речник. 
• Съставяне на думи по 
предложени звукови 
модели. 
• Препис на текст чрез 
проверка на думи в 
правописен речник 

• Запомняне на думи с 
непроверяем правопис 
чрез картинен аналог 
на неударения гласен. 

 

Немски език: 
 Съпоставяне на 

български и немски 

думи и изрази. 
 

 

Правописан 
речник 
 

Тълковен 
речник 

 

 

4 
учебни  
седмици 
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съгласни звукове. 
 

• Работа с речник. 
• Редактиране на текст с 
правописни грешки. 
• Образуване на 
умалителни 
съществителни имена с 
обеззвучаване на 
съгласни. 
• Игрословица с думи с 
правописни особености. 
• Препис на текст с 
допълване на 
пропуснати думи. 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Устна проверка, писмена проверка, тестова писмена проверка 
 

 

Езикови компетентности 
. 

 Разграничава видове морфеми 
(представка и корен).  

 Разпознава сродни думи. 
 

 

 

СТРОЕЖ НА ДУМАТА 
 

 Разграничава корена като най-
важна значеща част на думата.  

 Разграничава представката като 
словообразуваща част на думата. 

 Разпознава сродни думи по 
общия им корен.  

 Открива правописни 
особености на сродни думи.  

 Пише правилно думи с 
представки.  

 Прави правописна проверка 
чрез сродни думи. 
 

• Откриване на сродни 
думи в текст. 
• Разграничаване на 
сродни думи от думи с 
близък звуково-буквен 
състав. 
• Съставяне на сродни 
думи. 
• Кръстословица с думи 
с правописни 
особености при гласни, 
проверявани чрез 
сродни думи. 
• Игра за подреждане 

  

Правописен 

речник 

5 
учебни 

седмици 
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 на части на думи. 
• Образуване на думи с 
противоположно 
значение чрез промяна 
на представката им. 
• Плетеница за 
свързване на 
представки в думи. 
• Редактиране на 
неподходящо 
използвани представки 
в изречения. 
• Игра за свързване на 
представки с дума в 
контекст на картини. 
 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка, 
тестови задачи 

 

 
 
Езикови компетентности 
 

 Разпознава частите на речта 
(спомагателен глагол съм, лични 
местоимения).  

 Определя лице и число на личните 
местоимения и лице на глагола.  

 Употребява правилно личните 
местоимения. 
 

ЧАСТИ НА РЕЧТА. 
СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ СЪМ 
И ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ 
 

 Разпознава думата съм като 
спомагателен глагол.  

 Определя лице и число на 
глагола.  

 Разпознава личното 
местоимение като част на речта, 
която замества имена на лица и 
предмети.  

• Попълване на таблица 
със сродни думи от 
трите части на речта. 
• Преобразуване на 
изречения чрез 
използване на глаголи и 
прилагателни в 
преносно значение. 
• Пъзел за свързване на 
лични местоимения с 
форми на 

 
 
 
Немски: 

 Прилагане  (съпоставяне) 

на знанията за части на 

речта от български език в 

обучението по немски 

език. 

 

 
 

 
 
12 
учебни 

седмици 
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 Образува форми на лични 
местоимения.  

 Знае правописните особености 
на личните местоимения аз, той. 

 Употребява правилно лични 
местоимения и формите на 
личните местоимения за 
определяне на лицето на 
глаголите.  

 Използва учтивата форма на 
личното местоимение за 2 л., мн. 
ч. в съответствие с 
комуникативната ситуация.  

 Познава значението на 
частиците за образуване на 
сравнителна и превъзходна 
степен на прилагателни имена. 

  Пише правилно степенувани 
прилагателни имена и 
прилагателни имена, които са с 
двойно (-нн-) в ж.р., в ср. р. и в 
мн.ч. 
 

спомагателния глагол. 
• Екипна работа за 
допълване на 
спомагателния глагол в 
пословици. 
• Кръстословица с 
глаголи в различно 
лице и число. 
• Откриване на лични 
местоимения и на 
спомагателния глагол, 
употребени в текст. 
• Преобразуване на 
текст чрез замяна на 
превъзходната степен 
на прилагателните 
имена със съответната 
сравнителна степен. 
• Определяне на 
прилагателно име, 
което не може да се 
степенува. 
• Редактиране на текст с 
грешки при писането на 
прилагателни имена с 
двойна буква н (-нн-). 
• Диктовка 

 

Математика: 

 Разграничаване на 

единствено и 

множествено число на 

имената и глаголите. 
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ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

 Определя пряко и преносно значение на 
думата.  

 Разпознава думи с близко значение 
(синоними). 

ДУМАТА И РЕЧНИКОВОТО Й 
ЗНАЧЕНИЕ 

 Определя прякото и 
преносното значение на думата. 

 Употребява думи в пряко и 
преносно значение.  

 Разпознава синонимите като 
близки по значение думи.  

 Използва синоними за 
избягване на дразнещи 
повторения.  

 Разграничава синоними от 
сродни думи.  

 Подбира думи в съответствие с 
конкретен езиков контекст и 
комуникативна ситуация. 

• Съставяне на 
изречения с думи и 
изрази в преносно 
значение. 
• Откриване и съставяне 
на изрази с думи в 
преносно значение. 
• Игра за свързване на 
двойки синоними. 
• Откриване на 
синоними в текстове. 
• Назоваване със 
синоними на качества 
на приказни герои. 
• Подреждане на думи 
в синонимен речник. 
• Редактиране на текст 
чрез замяна на 
повторени думи с техни 
синоними. 
 
 

 

Немски език: 

 Съпоставяне на 

български и немски 

думи и изрази. 

 
Английски език: 

 Съпоставяне на 

български и английски 

думи и изрази 

 
 

 
 

 
 

 
 
3 
учебни 
седмици 

 
 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка 

 

 

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

 Познава видовете изречения по цел на 
изказване – възклицателно и 
подбудително. 

ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО ЦЕЛ 
НА ИЗКАЗВАНЕ – 
ВЪЗКЛИЦАТЕЛНИ И 
ПОДБУДИТЕЛНИ 
 

 Определя изречението, с което 
се изразяват чувства, като 

• Откриване на 
съобщителни, 
въпросителни, 
възклицателни и 
подбудителни 
изречения в текстове. 

 

Немски:  

 Съпоставяне на български 

и немски думи и изрази. 

 Прилагане (съпоставяне) 

на знанията за 

 
 

4 
учебни 
седмици 
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възклицателно.  

 Разпознава подбудителните 
изречения за заповед, молба, 
съвет, забрана.  

 Разграничава подбудително от 
възклицателно изречение.  

 Преобразува подбудителни и 
възклицателни изречения.  

 Оформя пунктуационно 
правилно края на подбудителни 
и възклицателни изречения.  

 Употребява видове изречения в 
съответствие с комуникативната 
ситуация. 

• Редактиране на текст 
чрез разграничаване на 
изреченията в него. 
• Свързване на 
картинки със 
съответстващите им 
възклицателни думи. 
• Откриване на 
възклицателни 
изречения в текст. 
• Екипна работа за 
разграничаване на 
въпросителни и 
възклицателни 
изречения. 
• Добавяне на 
пропуснати 
възклицателни думи в 
изречения. 
• Редактиране и препис  
на текст с неправилни 
пунктуационни знаци. 
• Преобразуване на 
съобщителни изречения 
в подбудителни. 
• Игра за 
разграничаване на 
възклицателните думи 
от думите за 
подбудителни 
изречения. 

изреченията от български 

език в обучението по 

немски език. 
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• Преобразуване на 
съобщителни 
изречения във 
възклицателни. 
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КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВА 
КОМПЕТЕНТНОСТ 

 

 Интерпретира факти и идеи от 
научнопопулярен текст.  

 Извлича конкретна информация от 
нехудожествен текст.  

 Прави писмен подробен преразказ на 
кратък текст.  

 Съчинява текст: по преживяна случка, по 
словесна опора.  

 Пише лично писмо (в хартиен или 
електронен вариант).  

 Редактира свой текст. 

СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ 
 

 Определя темата на текста.  

 Пише съчинение по зададената 
тема, като се придържа към нея. 

 Преразказва устно достъпен 
нехудожествен 
(научнопопулярен) текст. 

  Използва факти и идеи от 
нехудожествен 
(научнопопулярен) текст при 
писмен отговор на поставен 
въпрос.  

 Прави подробен писмен 
преразказ на кратък художествен 
повествователен текст.  

 Съчинява писмен текст по 
преживяна случка и по словесна 
опора (предложен литературен 
герой).    

 Прави поправка на съчинението 
по отношение на съдържанието 
и на езика, включително 

• Озаглавяване на 
текст. 
• Съставяне на приказка 
по предложено начало 
– с опора на ключови 
думи към картинен 
план. 
• Редактиране на писмо 
с коментар на 
допуснатите грешки в 
него. 
• Съставяне на 
собствено лично писмо 
като отговор на имейл 

по електронна поща. 
Съставяне на собствено 
писмо до близък човек. 
• Съставя писмено 
подробен преразказ на 
текст с опора на 
предложени ключови 
думи, в които са 
означени и местата на 

Немски: 

 Прилагане  (съпоставяне) 

на знанията от български 

език в обучението по 

немски език и обратно 

 
Дигитални компетентности: 

 Използване на 

електронни средства за 

комуникация при 

създаването на  SMS, 

поздравителни картички, 

писма. 

 Прилагане на правилата 

за речева учтивост в 

интернет общуването. 

 

 
 

 
През 

цялата 
учебна 
година 
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правописа.  

 Съставя лично писмо. 
 

възможни правописни 
грешки. 
• Проверка на 
съставения подробен 
писмен преразказ с 
помощта на въпроси, 
ориентиращи към 
основните изисквания 
при структурирането на 
текста и при езиковото 
му оформяне. 
• Коментар относно 
допуснати грешки в 
последователността на 
епизодите и при 
езиковото оформяне на 
преразказа. 
• Упражнения за 
преобразуване на 
пряка в непряка реч. 
• Съчиняване на текст  с 
опора на серия картини 
и ориентиращи 
въпроси. 
• Писане на текста и 
редактиране на 
написаното. 
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ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ  

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

 Ориентира се във взаимоотношенията 
между героите в изучавано литературно 
или фолклорно произведение. 

 Прави връзка между епизода и 
цялостния текст на произведението.  

 Илюстрира с примери от текста отговора 
си по въпрос, свързан със съдържанието 
на изучавано литературно и фолклорно 
произведение.  

 Открива епитет и сравнение в 
литературни и фолклорни произведения. 

 Доказва, че е разбрал смисъла на 
прочетеното чрез изразително четене на 
художествен текст. 

ЛИТЕРАТУРНИ И ФОЛКЛОРНИ 
ТЕКСТОВЕ 

 

 Участва в обсъждането на 
фрагменти от литературното 
произведение.  

 Съотнася заглавие към 
конкретен епизод.  

 Проследява 
взаимоотношенията между 
героите в изучавано 
произведение.  

 Съпоставя постъпките на 
героите и нравствените им 
качества. 

 Чете с разбиране и изразително 
текста на изучаваното 
произведение.  

 Открива епитета като изразно 
средство в изучавано 
произведение.  

 Разграничава епитета от 
прилагателното име.  

 Открива сравнението в 
изучавано произведение.  

 Открива нравствени ценности в 
пословици. 
 

• Откриване на 
повторения в 
стихотворение. 
• Игрословица с думи. 
• Четене на текст и 
обсъждане на темата и 
авторовото послание. 
• Игри за образуване на 
пословици, подходящи 
за текста. 
• Изразително четене. 
• Четене и обсъждане 
на стихотворение. 
Проверка на 
разбирането чрез 
въпроси с избираем 
отговор. 
• Наизустяване на 
стихотворение или на 
части от него. 
• Отделяне на епизоди 
в текст и преразказване 
на всеки от тях.  
• Обсъждане на 
поведението на 
героите. 
• Откриване на 
използваните 

 

Немски: 

 Съпоставяне на знанията 

и уменията по български 

език с немски език. 

 
 
 

 
 

 
През 

цялата 
учебна 
година 
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сравнения. Съставяне 
на други сравнения. 
• Задълбочаване на 
разбирането чрез 
тестови задачи; чрез 
определяне на 
качествата на героите; 
чрез допълване на 
изречения, съдържащи 
основната мисъл на 
текста. 
• Предварително 
запознаване с 
непознатите думи в 
текста. 
• Определяне на 
качествата на героите и 
обсъждане на 
подходящи пословици. 
• Откриване на 
епитетите в 
стихотворение. 
Отстраняване на 
грешки в объркани 

части от текста. 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка  

 

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

 Разграничава описание в художествен 

ОСОБЕНОСТИ НА 

ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ 
 

 Осмисля условния характер на 

 

• Четене на два текста и 
сравняване на 

 

 

Немски: 

 

 

 

През 
цялата 
учебна 
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текст.   

 Изразява емоционално-оценъчно 
отношение към изучавани или прочетени 
самостоятелно литературни и фолклорни 
произведения.  
 
 
 
 
 

 
 

художествения текст.  

 Разграничава художествен от 
нехудожествен текст.  

 Открива логически акценти в 
художествения текст.  

 Разпознава художественото 
описание в литературното 
произведение.  

 Открива описания на външен 
вид на герои, на обстановка, на 
пейзаж в художествен текст.  

 Разграничава художественото 
описание от повествованието в 
художествен текст.  

 Изразява предпочитания към 
художествени текстове, 
прочетени самостоятелно.   

 Интерпретира текста на 
литературни и фолклорни 
произведения чрез участие в 
групова и екипна дейност на 
игрови и сценични форми. 

художествен и 
нехудожествен текст.   
• Четене на 
стихотворение и на 
енциклопедичен текст. 
Сравняване на двата 
текста, за да се открият 
специфики на 
художествения текст. 
• Сравняване на 
приказка, басня, разказ 
и стихотворение.  
• Театрализиране на 
диалога между героите. 
• Задълбочаване на 
художественото 
възприемане чрез: 
тестови задачи; 
описание на главния 
герой; допълване на 
думи в части от текста. 
• Четивни загадки с 
пословици. 
 

 

 Прилагане  (съпоставяне) 

на знанията от български 

език в обучението по 

немски език. 

 
 
Инициативност и 
предприемчивост: 

 Участие в извънкласна 

работа по проекти. 

 Самостоятелен избор на 

литературни 

произведения от даден 

автор. 

 Изразяване на 

предпочитания към 

автори и заглавия на 

литературни 

произведения. 

 Предлагане на идеи за 

представяне на книга. 

 
 
 
 

 

година 
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СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 Открива основни белези на своята 
национална идентичност в самостоятелно 
прочетени литературни и фолклорни 
произведения.  

 Разбира прочетеното от детски 
списания, енциклопедии, достъпна 
информация от интернет.  

 Интерпретира текста на литературни и 
фолклорни произведения чрез участие в 
екипна дейност на игрови и сценични 
форми. 

ЧИТАТЕЛСКА КУТУРА 
 

 Познава произведения, 
посветени на България, 
българския народ и българския 
език.  

 Рецитира стихотворения от 
български автори (например, 
„Обич“ от Дора Габе).  

 Илюстрира културния диалог 
между различни общности с 
примери от литературни и 
фолклорни произведения.  

 Дава примери за културното 
многообразие от самостоятелно 
прочетени текстове от детски 
списания, кратки енциклопедии, 
интернет. 

• Разглеждане на книги 
с български народни 
приказки. 
• Коментиране на 
техните илюстрации и 
обсъждане на други 
прочетени народни 
приказки. 
• Разглеждане на 
различни издания на 
книги с басни на 
Лафонтен и сравняване 
на техните корици и 
илюстрации. 
• Поправяне на грешки 
при имената на героите 
в откъси от обсъдени 
книги 

• Измисляне на 
собствени истории с 
герои от книги. 
• Поправяне на грешки 
при имената на героите 
в откъси от обсъдени 
книги. 
• Посочване на автори 
на познати книги. 
• Добавяне на 

Немски: 

 Четене на произведения 

от детската литература на 

български и немски 

автори. 

 
Театър: 

 Сценично представяне на 

изучавани произведения. 

 Представяне на лично 

творчество. 

 
Дигитална компетентност: 
 Участие в екипна дейност 

за изготвяне на 

презентации, свързани с 

изучавани произведения 

 
 

 
През 

цялата 
учебна 
година 
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пропуснати имена на 
автори на изучени 
книги. 
• Разказване за герои от 
прочетени книги. 
• Разглеждане на книги 
от препоръчителния 
списък за ваканцията. 
• Изказване на 
предпочитания към 
някои от тези книги. 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка 
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Klasse 4 
 

 
Кратко представяне на учебната програма 

 
Учебният предмет български език и литература в IV клас има комплексен характер, който се изразява в изучаване в единство и чрез 

вътрешнопредметни връзки между български език и литература. В IV клас завършва етапът на емпиричното изучаване на езиковите норми и се 
поставят основите на системното изучаване на езика и на литературата в прогимназиалния образователен етап.  

В резултат на обучението в края на четвърти клас от ученика се очаква да притежава езикови и литературни компетентности, които са 
в основата на функционалната грамотност и са необходими за по-нататъшното обучение и учене през целия живот. Учебната програма за IV 

клас реализира основни цели на обучението по български език и литература, свързани с:  
- усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и пишат книжовно, да четат и слушат с разбиране, да общуват резултатно;  

- задълбочаване на знанията за строежа на езика и езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни 
и граматически норми;  

- усъвършенстване на уменията за четене, възприемане и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание значими 
произведения от българската и световната класика в литературата и фолклора за деца; - 
 обогатяване на знания, умения и отношения, свързани с нравствени и естетически ценности;  

- усъвършенстване на комуникативноречевите умения за създаване на собствен текст;  
- развитие на личностните качества, познавателните интереси и творческите способности на четвъртокласниците.  
Учебното съдържание, определено с учебната програма за IV клас, включва знания от различни дялове на езика – фонетика, 

морфология, синтаксис, лексикология и лексикография, като поставя акцент върху звуковете (твърди и меки съгласни звукове и фонетичните 
им промени в потока на речта, особеностите на правописа и правоговора на гласните и съгласните звукове в различни фонетични позиции), 
частите на речта  (числително име, определителен член, степенуване на прилагателно име, време на глагола – сегашно, минало и бъдеще), 

видовете изречения по състав (просто и сложно), частите на простото изречение (подлог, сказуемо), редактирането.  
Знанията за литературата се отнасят до: определени жанрови проявления от литературата и фолклора за деца (легенда), някои фигури 

на речта (олицетворение), видове текст (диалог, монолог), автор на литературно произведение.  
Продължава усъвършенстването на читателската, литературната и езиковата култура, както и на уменията за учене. Формирането на     

знания, умения и отношения се осъществява на емпирико-описателно равнище с опора на сетивния опит и с приоритет на практически 
значимото знание.  
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Kompetenzen / компетенции 

 
 

Inhalte/  

Учебно съдържание 
ГЛОБАЛНИ ТЕМИ 

Methodencurriculum/ 

методи 
Дейности 

fächerübergreifende Akti-

vitäten/ междупредметни 
връзки 

Hinweise 
und Hilfen – 

Material 

Указания и 
насоки - 
материал 

Zeit/ 

време 

Езикови компетентности 

 
  Разбира връзката между книжовен 

изговор и правопис на звуковете. 
 Познава отношенията между 

звуковете като градивни единици на 
думата. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА 

ЗВУКОВЕ И ДУМИ В 
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 
 
• Разграничава твърди и меки 
съгласни звукове.  
• Познава начини за отбелязване 
на меки съгласни звукове.  

• Изговаря книжовно меки 
съгласни.  
• Изговаря книжовно думите без 
ударение.  
• Пише отделно думите без свое 
ударение (кратки местоименни 
форми, частици, предлози, 

съюзи) 
 

• Прилагане на 

правилото за проверка 
на съмнителния гласен 
звук. 
• Писане на текст под 
диктовка с прилагане 
на знания за проверка 
на думи със съмнителен 

гласен. 
• Тестови задачи 
• Откриване на 
гласната под ударение.  
• Прилагане на 
правилото за проверка 
на съмнителния гласен 

звук. 
• Проверка на правопис 
на думи с непостоянно 
ъ.  

• Писане на думи с 
представки, при които 

има неударена гласна. 
• Попълване на 
липсващи гласни и 
съгласни в игрословици 
и прилагане на 
правилото за 
правописа им. 

• Писане на думи с 

Немски език: 

 Съпоставяне на 
български и немски 
думи и изрази. 
 

Английски език: 
 Съпоставяне на 

български и английски 

думи и изрази; 
 

 

 

Правописен 
речник 

 

4  
седмици 
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меки съгласни. 
• Писане на текст под 
диктовка с изучените 
правописни правила и 
тестова задача за 

четене с разбиране. 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Устна проверка, писмена проверка, тестова писмена проверка 
 

 

Езикови компетентности 
. 

 Образува сложни думи.  

 
 
 

 
 

СЛОВООБРАЗУВАНЕ 
 
• Познава сложните думи като 
образувани от два корена.  
• Образува сложни думи по 
различни начини.  

• Използва правилно сложни 

думи в речта си.  
• Пише правилно сложни думи. 
 
 
 

• Образуване на 
сложни думи.  
• Слято и полуслято 
писане на сложни думи. 
• Откриване на сложни 
думи в текст и 

правилното им писане. 

• Текст за препис с 
откриване на грешки 
при сложните думи. 

Немски: 
 Разбиране на значението 

на думи на български и 
на немски. 

 
Дигитална компетентност: 

 Използване на тълковен 

електронен речник. 
 

 
 

Правописен 
речник 

1 
седмица 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка, 
тестови задачи 

 

 
 

Езикови компетентности 

 
 
• Прави справка в тълковен речник за 
значението на определена дума.  
• Разпознава в речта думи с 
противоположно значение (антоними). 
 

 

ДУМИ С ПРОТИВОПОЛОЖНО 
ЗНАЧЕНИЕ 

 

• Познава антонимите като думи 
с противоположно значение.  
• Определя значението на 
антонимите в езиковия контекст.  
• Разпознава антонимни 
отношения между думи.  
• Разграничава синоними от 

антоними.  
• Употребява уместно в речта си 
антоними.  

• Откриване на 
антоними в текст. 

• Работа в екип за 

писане на изречения с 
антоними. 
• Правилно писане на 
антоними. 
• Откриване на 
антоними в 
игрословици.  

• Трансформиране на 
текст чрез замяна с 
думи с антоними. 

 
 

Немски: 

 Разбиране на значението 
на думи на български и 
на немски. 

 
Дигитална компетентност: 
 Използване на тълковен 

електронен речник. 

 
 

 

 
Тълковен 

речник 

 
Синонимен 
речник 

 
3 

седмици 
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• Прави справка за речниковото 
значение на думи в тълковен 
речник (включително и 
електронен). 

 

  
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка, 
тестови задачи 

 

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
• Разпознава подлога и сказуемото като 

части на изречение.  
• Разграничава простите изречения в 
състава на сложното по броя на 
сказуемите.  
• Разграничава съюзно и безсъюзно 
свързване на прости изречения в сложно. 

ИЗРЕЧЕНИЯТА ПО СЪСТАВ 
• Разпознава подлога като 

главна част на изречението.  
• Разпознава сказуемото като 
основа на изречението.  
• Познава простото изречение 
като вид изречение по състав.  
• Разграничава просто от сложно 

изречение.  

• Ориентира се за простото 
изречение в състава на сложно 
по броя на сказуемите.  
• Преобразува простите 
изречения в сложни и обратно.  
• Отделя със запетая простите 

изречения в състава на сложното 
изречение.  
• Използва различни словоредни 
варианти в зависимост от целта 

на изказването. 

 
• Откриване на подлог 

и сказуемо в изречение 
и в текст и правилното 
им подчертаване. 
• Редактиране на 
повторен подлог чрез 
замяна с лично 

местоимение.  

• Допълване на 
известни народни 
мъдрости с липсващо 
сказуемо.  
• Откриване на прости 
и сложни изречения в 

текст.  
• Подреждане на думи 
в прости и сложни 
изречения. 

• Препис на текст чрез 
свързване на прости 
изречения в сложно. 

• Откриване на 
пропуснати запетаи в 
подбудителни и 
възклицателни 
изречения.   
• Допълване на сложни 
изречения и спазване 

на пунктуационни 

Немски:  
 Съпоставяне на български 

и немски думи и изрази. 
 Прилагане (съпоставяне) 

на знанията за 
изреченията от български 
език в обучението по 
немски език. 

 

 
 

 
 

 
 

7 
седмици 
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правила при 
изброяване. 
• Свързване на прости 
в сложно изречение по 
различни начини. 

 • Работа в екип за 
съставяне на прости и 
сложни изречения. 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка 
 

 

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
• Разпознава числителни имена като 
части на речта – бройни и редни.  
• Определя време на глагола (сегашно, 

бъдеще, минало).  
• Употребява правилно частите на речта. 

ЧАСТИ НА РЕЧТА 

• Разпознава пълен и кратък 
член на съществителното име от 
м. р., ед. ч. чрез проверка с 
личното местоимение той.  

• Разграничава правилно 
глаголите в първо, второ и трето 
лице, единствено и множествено 
число.  
• Прави разлика между изговора 
и правописа на окончанията -а, -

ат, -я, -ят на глаголите за 

сегашно време.  
• Определя сегашно, бъдеще и 
минало време на глагола.  
• Употребява правилно формите 
на глаголите с окончание -а, -я 
или -м в първо лице единствено 

число.  
• Открива примери за 
съвместната употреба на 
различните глаголни времена – 

 

• Откриване на 
членувани думи в 
изречения. 
• Правилно членуване 

в текст. 
• Писане на изречения 
с членувани думи и 
откриване на 
определителния член. 
• Работа в екип, 

включваща откриване 

на членувани подлози в 
изречения. 
• Прилагане на 
правилото за 
членуване на подлога с 
пълен член.  

• Откриване на 
членувани думи от 
мъжки род. 
 

Немски: 

 Прилагане  (съпоставяне) 
на знанията за части на 
речта от български език в 
обучението по немски 

език. 
 

Математика: 
 Разграничаване на 

единствено и 
множествено число на 

имената и глаголите. 

 Съпоставяне на 
числително бройно и 
числително редно име. 

 
 
 

 

 

 

15 
седмици 
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сегашно, минало, бъдеще.  
• Употребява правилно сегашно, 
бъдеще и минало време на 
глагола.  
• Познава числителното име като 

част на речта.  
• Разпознава видовете 
числителни имена - бройни и 
редни.  
• Пише правилно числителните 
имена.  
• Употребява правилно частите 

на речта 
 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка  

КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВА 
КОМПЕТЕНТНОСТ 
 
• Разбира връзката между темата и 
заглавието на текста.  

• Преразказва в устна форма сбито 
съдържанието на чужд 
художествен/нехудожествен 
повествователен текст.  

• Съчинява текст: в отговор на въпрос по 
съдържанието на изучавано литературно 
или фолклорно произведение; по 

аналогия, по картина от художник.  
• Редактира свой и чужд текст.  
• Извлича информация за езикови и 
литературни факти от различни текстове. 

ТЕКСТ И ОБЩУВАНЕ 
 
• Прави изказване по зададена 
тема, като се ориентира в 
комуникативноречевата 

ситуация.  
• Прави устен преразказ на 
текст, като предава накратко и 
последователно съдържанието 

му.  
• Разказва устно по картина от 
художник.  

• Отговаря писмено на поставен 
въпрос към художествен или 
нехудожествен текст като 
посочва аргументи от текста.  
• Съчинява текст по аналогия и 
по словесна опора (две думи).  
• Разпознава графически пряка 

от непряка реч.  

 
• Анализ на 
комуникативни 
ситуации. 
• Подреждане на 

изказвания в диалог. 
• Редактиране на текст 
за целите на 
общуването. 

• Откриване на 
непълноти в 
електронно писмо. 

• Правилно писане на 
есемеси. 
• Писмено изразяване 
на мнение чрез участие 
в писмена комуникация 
в ученически форум. 
• Четене на текст с 

пряка реч. Поставяне 

Немски: 
 Прилагане  (съпоставяне) 

на знанията от български 
език в обучението по 
немски език. 

 
Дигитални компетентности: 
 Използване на 

електронни средства за 

комуникация при 
създаването на  SMS, 
поздравителни картички, 

писма. 
 Прилагане на правилата 

за речева учтивост в 
интернет общуването. 

 

 
Правописен 
речник 

 
През 
цялата 
учебна 
година 
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• Преобразува пряка в непряка 
реч.  
• Прилага различни начини за 
поправка (редактиране) на текст 
– чрез заместване, добавяне, 

съкращаване, разместване.  
• Употребява правилно букви и 
цифри при писане на кратки 
електронни съобщения и писма. 

на тире и двоеточие за 
отделяне на пряка от 
непряка реч. 
• Устен преразказ на 
текст с пряка реч чрез 

преобразуването ѝ в 
реч на автора. 
• Устен преразказ на 
текста с помощта на 
картинен план и 
въпроси към всеки от 
епизодите на текста. 

• Съставяне на 
подробния преразказ в 
писмена форма с опора 
на ключови думи и 

изрази. 
• Упражнения за 
преобразуване на 

пряка в непряка реч. 
• Устен разказ по 
картината по 
предложено начало на 
изреченията. 
Игра за запомняне 

името на художника. 
• Съчиняване на 

собствен текст по две 
думи или съчиняване 
по подобие на 
предложените примери. 
• Съставяне на 

приказка по аналогия 
чрез картинен план и 
въпроси. 
• Писане подробен 
преразказ с помощта на 
ключови думи и изрази. 
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Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Текущо формиращо оценяване, писмена проверка, устна проверка  

ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ  

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
• Открива диалог и монолог в 

художествен текст.  
• Познава легендата като фолклорен и 
литературен вид.  
• Свързва постъпките на героите с 
мотивите за поведението им.  

 

ЛИТЕРАТУРНИ И ФОЛКЛОРНИ 
ТЕКСТОВЕ 
 

• Разпознава диалог и монолог в 
художествен текст.  
• Открива връзките между 
мотивите и действията на 
героите.  

• Разпознава легендата като 
жанр. 

 

 
• Четене и беседа 
относно съдържанието 

и героите в текст. 
• Подреждане на 
епизодите в текста. 
• Преразказ на епизод 
по избор. 

• Коментар върху 
значението на 

непознати думи.  
• Свързване на героите 
и използваните от тях 
думи в текста. 
• Изразително четене 

 

 
Немски: 
 Прилагане  (съпоставяне) 

на знанията от български 
език в обучението по 
немски език. 
 

 

 

 
 

 
През 
цялата 

учебна 
година 
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ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

• Открива взаимовръзката между 
епизодите в развитието на действието в 
изучавано произведение.  
• Открива посланието на текста.  
• Аргументира отговора си на въпрос, 
свързан със съдържанието на 
художествен и нехудожествен текст.  

• Открива олицетворение в художествен 

 
ОСОБЕНОСТИ НА 

ХУДОЖЕСТВЕНО 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 
• Открива взаимовръзката между 
епизодите в развитието на 
действието в изучавано 
произведение.  

• Разграничава автора на 

 
• Дискусия относно 

поведението на 
героите. 
• Откриване на 
олицетворение. 
• Гатанки по темата на 
текста. 
• Четене на откъс от 

книгата и обсъждане на 

 
 

Немски: 
 Прилагане  (съпоставяне) 

на знанията от български 
език в обучението по 
немски език. 

 
 

Инициативност и 

 
 

 
През 

цялата 
учебна 
година 
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текст.  
• Познава съдържанието на значими 
произведения на класиката и 
съвременната литература за деца и на 
фолклора, включени в учебното 

съдържание.  
• Изгражда си представа за автора чрез 
негови значими произведения.  
• Изразява емоционално-оценъчно 
отношение към герои, епизоди, картини. 
 
 

 
 
 

 

литературно произведение от 
неговия герой.  
• Познава съдържанието на 
значими произведения на 
класиката и съвременната 

литература за деца и на 
фолклора, посветени на 
България, българския народ и 
българския език, приятелството, 
знанието.  
• Сравнява случки и герои в 
литературни и/или фолклорни 

произведения.  
• Открива олицетворение в 
художествен текст. 
 

прочетеното. 
• Коментар върху 
характеристиките на 
героя. 
• Измисляне 

продължение на 
историята. 
• Разглеждане на книги 
и прочит на части от 
тях. 
• Четене по роли и 
представяне на 

произведения като 
сценки.  
• Беседа по въпроси 
към текста. 

• Отделяне на 
епизодите в текст и 
обсъждане на тяхната 

последователност и 
преразказ на всеки от 
тях. 
• Подборно четене. 
• Разказ от името на 
герой. 

 

предприемчивост: 
 Участие в извънкласна 

работа по проекти. 
 Самостоятелен избор на 

литературни 

произведения от даден 
автор. 

 Изразяване на 
предпочитания към 
автори и заглавия на 
литературни 
произведения. 

 Предлагане на идеи за 
представяне на книга. 
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тестови задачи за проверка на разбирането  

 

СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

• Открива белези на културната 
различност в изучавани литературни 
произведения. 
• Съставя писмен текст с помощта на 
словесна или визуална опора във връзка 
с изучавано литературно или фолклорно 
произведение. 

КУЛТУРНА ОСЪЗНАТОСТ 

• Познава произведения от 
детската литература, свързана с 
културното многообразие и 
нравствените добродетели на 
българския народ.  
• Рецитира стихотворения от 
български автори (например, 

“Обичам те, Родино” на 

• Четене на откъс от 

книги и обсъждане на 
прочетеното. 
• Обсъждане на 
основните признаци на 
книгата, които се 
отразяват в читателски 
дневник. 

• Споделяне на 

Немски: 

 Четене на произведения 
от детската литература на 
български и немски 
автори. 
 

Театър: 
 Сценично представяне на 

изучавани произведения. 

 

Езиков кът с 
книги и на 
български 
език 

 

През 
цялата 
учебна 
година 
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Елисавета Багряна, “Моята 
учителка” на Леда Милева, 
“Майка ми” на Иван Вазов).  
• Открива основни белези на 
националната си идентичност в 

самостоятелно прочетени 
художествени произведения.  
• Изразява предпочитания към 
автори и заглавия на 
литературни и фолклорни 
произведения на различни 
култури. 

впечатления от 
прочетеното. 
• Измисляне на 
собствени истории с 
герои от книги. 

• Разглеждане или 
презентиране на 
различни книги с 
легенди. Препоръка за 
четене. 
•Подборно четене на 
избрани от учениците 

откъси от нея. 
• Разглеждане или 
презентиране на 
илюстрации от книги. 

• Препис на изречения, 
съдържащи авторовото 
послание. 

• Избор на цитати за 
читателския дневник. 
 

 
 

 Представяне на лично 
творчество. 

 
Дигитална компетентност: 
 Участие в екипна дейност 

за изготвяне на 
презентации, свързани с 
изучавани произведения; 
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В края на годината се провежда външно оценяване за установяване на резултатите от обучението. 

 

 

 

 
 
 
 
 


