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I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиковото и литературното обучение.

Доизграждане и усъвършенстване уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да 
пишат грамотно и четливо.

Въвеждане на учениците в езиковата и речевата действителност, за да овладяват умения за разпознаване и 
използване на основните езикови и комуникативни единици -  текст, изречение, дума, сричка, звук.

Овладяване на начални знания за строежа на езика и езиковите единици, запознаване на емпирично равнище 
с някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматични норми.

Доизграждане на началните умения за възприемане, осмисляне и интерпретация с помощта на учителя на 
кратки по обем и подходящи по съдържание произведения от литературата за деца, посветени на: семейството, 
училищния живот, родината, игрите, празниците.

Развитие на устната и писмената реч; мисленето и въображението; паметта, познавателните интереси и 
творчески способности и първокласниците.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ
В резултат на обучението в избираемите учебни часове по БЕЛ се очаква учениците да:

• разграничават на звук и буква в състава на думата; разпознават печатните и ръкописните букви от 
българската азбука; изписват графически правилно елементите на буквите и връзките между тях.

• пренасят правилно части от думи; владеят техники за четене и писане на думи, изречения и кратки 
текстове; разбират смисъла на прочетеното.

• разпознават гласни и съгласни звукове; разграничават сричките в думата.
• разграничават езиковите единици дума и изречение; определят границите на изречението в текста; 

съставят различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.

КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В резултат на обучението в избираемите учебни часове по БЕЛ се очаква учениците да:

• използват речевия етикет и прилагат правилата за речева учтивост;
• озаглавяват и създават кратък текст по серия от картини;
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• озаглавяват и създават кратък текст по серия от картини;
• преразказват устно съдържанието на откъс от повествователен текст.

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В резултат на обучението в избираемите учебни часове по БЕЛ се очаква първокласниците да:

• четат произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното 
съдържание -  приказка, разказ, стихотворение, гатанка;

• преразказват устно епизод от литературно или фолклорно произведение и кратък художествен или 
нехудожествен текст;

• отговарят кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение, 
като разбират значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно или фолклорно 
произведени;

• ориентират се в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации).

III. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
В началото на учебната година се диагностицират знанията и уменията на първокласниците по български 

език. На основата на резултатите от диагностиката се планира работата в часовете за избираема подготовка за 
компенсиране на констатирани проблеми в езиковото им развитие, така че тя да допълва и надгражда работата в 
часовете за задължителна подготовка.

Резултатите от началното ограмотяване се оценяват от учителя устно или писмено чрез подходящи за 
възрастта стимули. Оценката се отбелязва само с качествени показатели. Тя подкрепя самооценката на ученика.

Обратната информация за напредъка на учениците се проследява периодически чрез проверка на написаното 
в тетрадките и чрез изявите им при четенето. Чрез диктовка, препис и задачи за създаване на кратки текстове в 
устна и писмена форма, чрез задачи за четене на срички, думи, изречения и кратки текстове се проверяват 
овладените техники на четене и на писане. Чрез отговорите на въпроси по изучаваните литературни и фолклорни 
произведения се проверяват уменията за четене, възприемане и разбиране на текст. Чрез звукови модели, задачи 
за съставяне на различни по цел на общуване изречения и на кратки текстове се установяват уменията на 
учениците да разграничават в практически план езиковите и речевите единици.

В края на учебната година се оценява изходното ниво на знанията и уменията на първокласниците.
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Учебен срок. Учеб
на седмица

№
на

урочната
единица

Тема на урочната 
единица

Компетентностите като 
очаквани резултати

Контекст и 
дейности

Методи и форми 
на оценяване Бележки

1 2 3 4 5 6 7
I срок
(18 учебни седмици)

ПРЕДБУКВЕН
ЕТАП
(три учебни седмици)

Първа учебна 
седмица

1.

2.

На училище. 
(Примерен текст за 
работа „Франклин 
тръгва на училище“, 
Полет Буржоа,
Бренда Кларк).

Първият учебен ден -  
(Примерен текст за 
работа „Пинокио 
тръгва на училище“, 
откъс от 
класическата 
приказка
„Приключенията на 
Пинокио“, Карло 
Колоди).

Участва в
комуникативноречева 
ситуация по конкретна тема. 
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Ориентира се за 
участниците в речевата 
ситуация.
Отговаря с кратък коментар 
на въпроси, свързани със 
съдържанието на 
художествен текст. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане.

Споделяне, 
разказване, описване 
на преживявания от 
първия учебен ден. 
Включване в 
конкретна ситуация 
на речево общуване с 
точно определени 
параметри.
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора на
художествен текст и 
илюстрации по него. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и говорещ; 
на слушател при 
четенето.

Формиращо
оценяване:
поощрение; 
работа над 
грешка; събиране 
на диагностични 
материали в 
портфолио.
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Втора учебна 
седмица

Изречение, дума -  
Изисквания за 
писане. Писане на 
елементи на букви.

Сричка, звук. 
(Примерен текст за 
работа
„ Първите уроци“, 

Елисавета Багряна).

Ориентира се в графична 
мрежа и спазва еднакво 
разстояние между 
елементите при изписване. 
Различава дума от 
изречение.
Разбира смисловата цялост 
на изречението.
Разграничава сричките в 
думите.
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Ориентира се за 
участниците в речевата 
ситуация.
Разграничава в практически 
план стихотворна от 
нестихотворна реч. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане.

Защриховане, 
дорисуване; 
тренировъчни 
упражнения за 
писане на елементи 
от букви.
Определяне броя на 
думите в 
изречението. 
Изписване елементи
-  красиво и 
графически 
правилно.
Определяне броя на 
звуковете и на 
сричките в думата. 
Възприемане текст 
/художествен и 
нехудожествен/ чрез 
слушане.
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора художествен 
текст и илюстрация. 
Съставяне на 
съобщителни и 
въпросителни 
изречения по схеми. 
Използване на 
геометрични фигури 
при моделиране на

Формиращо
оценяване:
работа над грешка 
;поощрение.

стр. 2



думи и изречения.
Трета учебна 
седмица

5.

6.

БУКВЕН ЕТАП 
(22 учебни седмици)

Текст. Изречение. 
Дума. Сричка. Звук. 
Писане на елементи 
от букви.

Звукове и букви. Звук 
и буква Аа.

Разграничава в потока на 
речта звук, дума, изречение, 
текст.
Изписва графически 
правилно елементите 
на ръкописните букви и 
връзките между тях 
Разграничава звук от буква. 
Разпознава печатна от 
ръкописна буква.
Ориентира се в 
комуникативно речева 
ситуация.

Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
лексикалното 
значение на дума. 
Красиво и 
графически 
правилно изписване 
елементи на букви. 
Нагледно
представяне звуково- 
буквения състав на 
думи.
Определяне броя на 
звуковете и буквите 
в думите, на думите 
в изречението и на 
изреченията в текст. 
Нагледно
представяне звуково- 
буквения състав на 
думи.
Откриване от кратък 
текст на изречение 
по зададен модел.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка; огледално
оценяване;
поощрение.
Аргументирана
качествена
оценка.

Четвърта учебна 
седмица

7. Звукови модели на 
думи.

Изговаря правилно 
звуковете в думите.

Определяне броя на 
думите в

Формиращо
оценяване:
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8. Правила за речева 
учтивост -  съгласие, 
несъгласие. 
(Примерен текст за 
работа „Франклин 
има нов приятел“, 
Полет Буржоа, 
Бренда Кларк).

Различава дума от 
изречение.
Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Разграничава сричките в 
думите.
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Ориентира се за 
участниците в речевата 
ситуация.
Възприема текст чрез 
слушане.

изречението. 
Определяне броя на 
звуковете и на 
сричките в думата. 
Възприемане на 
художествен текст 
чрез слушане. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора художествен 
текст и илюстрация. 
Използване на 
геометрични фигури 
при моделиране на 
думи и изречения.

работа над
грешка;
поощрение

Пета учебна 
седмица

9.

10.

Гласни звукове.

Букви -  главна и 
малка буква, 
ръкописна и печатна 
буква.

Открива изучаваните 
звукове в състава на думата. 
Открива определен звука в 
състава на думата. 
Разграничава гласни звукове 
по техни признаци. 
Разграничава малка и главна 
буква.
Разграничава печатна и 
ръкописна буква.
Пише графически правилно 
изучените главни и малки 
букви.

Определяне броя на 
звуковете и буквите 
в думи.
Откриване на 
посочени звукове в 
състава на думи. 
Правилно и красиво 
изписване на 
изучени малки и 
главни букви и 
свързването им. 
Съставяне на 

изречения и текст по 
илюстрации.
Участие в диалог по

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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конкретна тема с 
опора на 
илюстрация.

Шеста
учебна седмица

11.

12.

Звук и буква Ее. 
Работа с творби, 
тематично обвързани 
с есента (примерни 
творби:
„ Есен”, Николай 
Бистров -  
стихотворение, 
„Есен”- П. Ступел - 
песен, есенни 
картини или 
илюстрации).

Моделиране на 
изречения. Писане на 
букви под диктовка.

Открива гласните звукове на 
изучените букви в състава 
на думата.
Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Разграничава печатни и 
ръкописни букви.
Пише графически правилно 
главните и малките изучени 
букви.
Съставя различни по цел на 
изказване изречения в 
зависимост от 
комуникативната ситуация. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
творби.
Разказва по картина или по 
серия от картини /серия от 
илюстрации/.
Установява сходството и 
различието между две 
творби чрез съпоставката 
им.

Определяне броя на 
звуковете и буквите 
в думи.
Правилно и красиво 
изписване на малки и 
главни букви и 
свързването им с 
изучени букви. 
Преписване на 
букви, думи и 
изречение.
Писане под диктовка 
на букви, думи и 
изречение.
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на грешки при 
оформянето на 
изречението. 
Съставяне на 
съобщителни и 
въпросителни 
изречения и текст по

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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илюстрации.
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора на 
илюстрация. 
Използване на 
геометрични фигури 
при моделиране на 
изречения.
Описване на обекти 
в природата. 
Интерпретиране на 
текста на творби 
чрез участие в 
игрова форма.

Седма
учебна седмица

13.

14.

Съгласни звукове. 
Правопис на 
собствено име.

В магазина за 
плодове и зеленчуци.

Разграничава звуковите 
единици на езика и техните 
признаци /гласни и съгласни 
звукове/.
Открива изучените звукове 
в състава на думата. Чете 
правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Съставя различни по цел на 
изказване изречения в 
зависимост от 
комуникативната ситуация. 
Чете кратък текст.
Разбира смисъла на

Разпознаване на 
букви в достъпен за 
първокласника текст. 
Четене на думи в 
словесен магически 
правоъгълник. 
Правилно и красиво 
писане на думи и 
изречения -  препис и 
диктовка.
Участие в диалог по 
конкретна тема, чрез 
изказване и 
защитаване на 
мнение.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение. 
Проверка на 
писмените записи; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио. 
Аргументирана 

текуща устна и 
писмена 
качествени

стр. 6



почетеното.
Владее техники на писане на 
думи и изречения.
Използва главна буква при 
писане на собствени имена. 
Ориентира се в 
комуникативноречевата 
ситуация.
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация.

Участие в ролеви 
игри, свързани с 
извършване на 
покупко-продажба. 
Подбиране на 
подходящи езикови 
средства за описване 
на здравословни 
храни.

оценки.

Осма
учебна седмица

15.

16.

Правила за речева 
учтивост 
(благодарност, 
молба, поздрав). 
(Примерен текст за 
работа „Франклин 
поздравява 
приятелите“, Полет 
Буржоа, Бренда 
Кларк).

Дума, изречение, 
текст.

Разграничава в потока на 
речта основните езикови и 
речеви единици -  звук, 
дума, изречение, текст. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.
Владее техники за четене и 
писане на кратки текстове. 
Пише под диктовка кратък 
текст в съответствие с 
изучените правописни 
правила.Различава писмен и 
устен текст .
Възприема художествен 
текст чрез слушане. 
Коментира факти и идеи от 
чужд текст -  художествен. 
Използва речевия етикет 
при поздравления и

Писане под диктовка 
на кратък текст /две 
-  три изречения/. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Преобразуване на 
изречения. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Овладяване на 
техники за четене и 
писане на кратки 
текстове.
Изпълнение на 
различни роли при 
усвояване на

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна 
оценка.
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обръщения в устното 
общуване.
Прилага правила за речева 
учтивост /благодарност, 
молба, поздрав/.

механизма на четене 
-  на слушател и на 
читател 
Възприемане 
художествен текст 
чрез слушане. 
Коментиране в група 
на модели на 
поведение на 
литературен герой, 
свързани с изява на 
взаимопомощ, с 
уважение, 
толерантност и 
съпричастност към 
другите.
Проявяване на 
толерантнст при 
работа в група.

Девета
учебна седмица

17.

18.

Текст и общуване. 

Текст и общуване.

Пише под диктовка кратък 
текст в съответствие с 
изучените правописни 
правила.
Съставя различни по цел на 
изказва изречения в 
зависимост от 
комуникативната ситуация. 
Чете кратък текст 
/предложен от учителя/. 
Разбира смисъла на

Писане под диктовка 
на кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.

стр. 8



прочетеното.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране. 
Различава писмен и устен 
текст.
Назовава различни видове 
общуване -  езиково и 
неезиково, устно и писмено, 
електронно и неелектронно. 
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Изразява собствено мнение 
и го аргументира с оглед 
ситуацията на общуване.

техники за четене 
наум и на глас. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора на текст. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

Десета
учебна седмица

19.

20.

Съгласният звук й и 
гласният звук и.

Гласни и съгласни 
звукове.

Разграничава звуковите 
единици на езика и техните 
признаци.
Изговаря правилно 
звуковете в думите.
Чете правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви.

Описване на 
наблюдаван предмет

Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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Единадесета 
учебна седмица

21.

22.

Изречения, 
съдържащи имена.

Изречения, 
съдържащи имена.

Пише изречения, 
съдържащи имена, чрез 
препис и под диктовка. 
Оформя графически 
правилно началото и края на 
изречението
Пише с главна буква имена, 
намиращи се на различно 
място в изречението. 
Свързва правилно думите в 
изречението.
Определя границите на 
изречението, съдържащо 
имена, в кратък текст. 
Разбира смисъла на 
прочетеното.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

Използване на 
геометични фигури 
за моделиране на 
изречение.
Писане под диктовка 
на изречения, 
съдържащи имена и 
кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Изразително четене 
на текст, предложен

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
проверка на
тетрадките;
написаното от
учениците.

стр .10



от учителя.
Прави с помощта на 
учителя
умозаключения и 
изводи, свързани със 
съдържанието на 
текста.

Дванадесета 
учебна седмица

23.

24.

Проверка правописа 
на думи чрез други 
думи.

Проверка правописа 
на думи чрез други 
думи.

Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Проверява правописа на 
думи чрез други думи. 
Оформя графически 
правилно началото и края на 
изречението. Свързва 
правилно думите в 
изречението.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

Писане под диктовка 
на думи с 
правописни 
особености в края, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Овладяване на 
техники за четене на 
ръкописен и печатен 
текст наум и на глас. 
Изразително четене 
на текст.
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ. 
Организиране на 
класно състезание 
„Правописаници“

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.
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Тринадесета 
учебна седмица

25.

26.

Благопожелания, 
свързани с
празничния календар
-  Коледа.

Благопожелания, 
свързани с
празничния календар
-  Коледа и Нова 
година, Василица.

Използва речевия етикет 
при поздравления и 
обръщения в устното 
общуване.
Съставя в устна форма 
благопожелания, свързани с 
празничния календар -  
Коледа, Нова година, 
Василица.
Ориентира се в
комуникативноречевата
ситуация.
Изразява собствено мнение 
и го аргументира с оглед на 
ситуацията.

Словесно описване 
на идея за 
благопожелания, 
свързани с 
празниците Коледа, 
Нова година и 
Василица.
Учене с електронни 
учебни материали. 
Даване на примери 
за благопожелания, 
свързани с празници 
и обичаи. 
Коментиране на 
произведения на 
различни култури и 
етноси.
Участие в диалог по 
конкретна тема чрез 
изказване и 
защитаване на 
мнение.

Формиращо
оценяване:
поощрение,

Чет ирин адесет а 
учебна седмица

27. Стихотворения за 
Коледа и Нова 
година Примерни 
текстове за работа: 
„Новогодишна 
песен“, Йордан 
Стубел, „Хей, 
другари“ -  Йордан

Различава произведения от 
различни литературни 
видове.
Рецитира наизуст кратки 
стихотворения.
Възприема художествен 
текст чрез слушане. 
Отговаря с кратък коментар

Интерпретиране на 
текста на 
литературни 
произведения чрез 
участие в групова и в 
екипна дейност, в 
игрови и сценични 
форми.

Формиращо
оценяване:
работа в група; 
поощрение 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.
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28.

Стубел.

Приказки и разкази 
за Коледа и Нова 
година Примерен 
текст за работа: 
„Дядо Коледа“, Асен 
Разцветников.

на въпроси, свързани със 
съдържанието на 
художествен текст.
Задава въпроси по 
съдържанието на 
литературно произведение.

Рецитиране на 
стихотворения. 
Задаване на въпроси 
по съдържанието на 
литературни и 
фолклорни творби. 
Планиране на 
дейности за 
изпълнение на 
индивидуална задача 
или при работа в 
група.
Изразяване на лична 
позиция по 
художествен текст и 
адекватно приемане 
на чужда гледна 
точка.

Петнадесета 
учебна седмица

29.

30.

Текст. Заглавие на 
текста.

Текст. Заглавие на 
текста.

Владее техники за четене и 
писане на думи, изречения и 
кратки текстове. Разбира 
смисловата цялост на 
изреченията в текста. 
Различава дума от 
изречение. Разпознава 
препинателните знаци за 
край на изречение -  точка, 
въпросителен и удивителен. 
Проверява правописа на 
думи чрез други думи.

Преписване и 
писане под диктовка 
на кратък текст -  
четливо и красиво. 
Правилно записване 
заглавието на текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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Използва главна буква при 
писане на имена. Разбира 
смисъла на прочетеното. 
Озаглавява текст.
Отговаря кратко на въпроси 
по съдържанието на 
изучаван текст. Преразказва 
устно кратък текст.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас.

Шестнадесета 
учебна седмица

31.

32.

Писмен и устен 
текст.

Писмен и устен 
текст.

Различава писмен от устен 
текст.
Владее техники за четене и 
писане на кратки текстове. 
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем текстове. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.
Прави с помощта на учителя 
умозаключения и изводи, 
свързани със съдържанието 
и със структурата на текста.

Преписване и 
писане под диктовка 
на кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
препис и диктовка 
грешки. Обясняване 
/с помощта на 
учителя/ на 
лексикалното 
значение на дума. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на грешки при 
оформянето на 
текста: заглавие, 
изречението -  главна 
буква в началото и 
препинателен знак в

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; огледално 
оценяване; 
поощрение. 
Проверка на 
тетрадките.
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края. Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора по текст. 
Изразително четене 
на текст.

Седемнадесета 
учебна седмица

33.

34.

Художествен и 
нехудожествен текст.

Художествен и 
нехудожествен текст.

Разграничава в потока на 
речта основните езикови и 
речеви единици -  звук, 
дума, изречение, текст. 
Разграничава художествен 
от нехудожествен текст.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
нехудожествени текстове. 
Коментира факти и идеи от 
чужд текст -  художествен и 
нехудожествен.
Търси и извлича с помощта 
на учителя конкретна 
инормация от художествен и 
нехудожествен текст.
Пише под диктовка кратък 
текст в съответствие с 
изучените правописни 
правила.

Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Преписване и 
писане под диктовка 
на кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
препис и диктовка 
грешки. Обясняване 
/с помощта на 
учителя/ на 
лексикалното 
значение на дума. 
Изразително четене 
на текст.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.

Осемнадесета 
учебна седмица

35. Диалог. Чете правилно и с разбиране 
малки по обем

Овладяване на 
техники за четене

Формиращо
оценяване:
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36. Диалог.Примерен 
текст за работа 
„Врабче“, Иван 
Цанев.

художествени или 
нехудожествени текстове в 
диалогична форма. Изговаря 
правилно звуковете в 
думите.
Ориентира се в 
комуникативно речева 
ситуация /Кой говори? На 
кого говори? Защо? Кога? 
Къде? Как?
Включва се уместно в 
диалог по конкретна тема.

наум и на глас. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора по текст. 
Изразително четене 
на текст. 
Възприемане на 
художествен текст в 
диалогична форма 
чрез слушане. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна 
качествена 
оценка.

ВТОРИ УЧЕБЕН 
СРОК 14 учебни 
седмици

Деветнадесета 
учебна седмица

37.

38.

Съгласни звукове.

Буквосъчетанието
дж.

Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви. 
Прави проверка на 
правописа на думи чрез 
други думи.
Чете правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Разбира смисловата цялост 
на изречението.
Пише правилно думи с дж. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

Откриване на думи в 
словесен магически 
правоъгълник. 
Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
Проверка на
тетрадките.
Аргументирана
текуща устна
качествена
оценка.
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Учене с електронни 
учебни материали.

Двадесета 
учебна седмица

39.

40.

Буквосъчетанието дз.

Буквосъчетанията дз 
и дж.
Примерен текст за 
работа „Снежанка и 
седемте джуджета“, 
Братя Грим.

Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви.
Чете правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Разбира смисловата цялост 
на изречението.
Пише правилно думи с дз и 
дж.
Пренася правилно части от 
думи.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане. 
Различава произведения от 
различни литературни 
видове -  приказка. 
Преразказва устно епизод от 
приказка.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
герои, литературно 
произведение, автор.

Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Възприемане на 
приказка чрез 
слушане.
Учене чрез 
електронни учебни 
материали. 
Изразяване на лична 
позиция по изучаван 
художествен текст и 
защитаване на 
мнение.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна и 
качествена 
оценка.

Двадесет и първа 41. Буквите ч, х, ц и Чете правилно думи в Преписване и Формиращо
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учебна седмица

42.

техните звукове. 

Буква щ.

съответствие със звуковия 
им състав.
Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви.
Пише правилно думи с 
буква щ.
Пренася правилно части от 
думи.

Изучаването на буква щ не 
изисква учениците да 
правят звуково-буквен 
модел на думата.

писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на грешки при 
оформянето на 
изречението -  главна 
буква в началото и 
препинателен знак в 
края.
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас.

оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.

Двадесет и втора 
учебна седмица

43.

44.

Буква ю. 

Буква я.

Разграничава звук и буква в 
състава на думата. Определя 
границите на изречението в 
текста. Пише правилно думи 
с ю и я. Съставя различни 
по цел на изказване 
изречения в зависимост от 
комуникативната ситуация.

Четливо и красиво 
изписване на буквите 
и връзките между 
тях.
Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
Проверка на
тетрадките.
Аргументирана
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Разпознава препинателните 
знаци за край на изречение -  
точка, въпросителен, 
удивителен.
Чете правилно, изразително 
и с разбиране малки по обем 
художествени или 
нехудожествени текстове. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.______

Изучаването на буквите 
ю и я не изисква 
учениците да правят 
звуково-буквен модел 
на думата._____________

Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Изразително четене 
на текст.
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

текуща устна
качествена
оценка.

Двадесет и трета 
учебна седмица

45.

46.

Буква ь и
буквосъчетание ьо.

Буквосъчетания йо и 
ьо.

Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Разпознава гласни и 
съгласни звукове.. Пише 
правилно думи с ьо и йо. 
Чете правилно и 
изразително малки по обем 
текстове. Усвоява 
механизъм на четене с 
разбиране._______________
Изучаването на буква ь 
не изисква учениците да

Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение. 
Проверка на 
тетрадките.
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правят звуково-буквен 
модел на думата.

Учене с електронни 
учебни материали.

Двадесет и 
четвърта 
учебна седмица

47.

48.

Българската азбука. 
Примерен текст за 
работа
„Звуци и букви“, 
Калина Малина.

Библиотека.

Познава реда на буквите в 
българската азбука. Познава 
печатните и ръкописните 
букви от българската азбука. 
Чете правилно, изразително 
и с разбиране малки по обем 
текстове.
Рецитира наизуст кратки 
стихотворения.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
литературно произведение.

Изразително четене 
на художествен 
текст.
Използва електронни 
средства при учене -  
писане на букви и 
думи с кирилица 
чрез електронни 
средства.
Рецитиране на 
стихотворение. 
Откриване на 
прилики и разлики в 
елементи на букви от 
чужди езици. 
Рисуване на 
образи/смешно -  
забавни,
декоративни / на 
букви от българската 
азбука.
Виртуално 
посещение на 
библиотека. 
Подреждане на 
класна бибилиотека. 
Ориентира се в 
оформлението на

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение.
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книгата /корици,
страници,
илюстрации/.

Двадесет и пета 
учебна седмица

49.

50.

Приказките. 
Примерни текстове 
за работа „Мечката и 
лошата дума“, 
българска народна 
приказка.

Моята любима 
приказка.

Разпознава приказката от 
разказа. Чете правилно и с 
разбиране малки по обем 
приказки.
Преразказва устно достъпни 
за възрастта кратки 
приказки.
Изразително четене на 
познат художествен текст. 
Разпознава средства за 
неезикова комуникация -  
жест, мимика, поза на 
тялото.

Четене на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. Устно 
преразказване на 
епизод от кратък 
художествен текст. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Писане на кратък 
текст чрез 
самодиктовка. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка и тест 
грешки.
Учене чрез 
електронни средства. 
Интерпретиране на 
текста на прочетено 
литературно и 
фолклорно 
произведение чрез 
участие в игрови и 
сценични форми.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; 
поощрение.
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Изработване на 
книжка по приказка. 
Свързване на точки 
за изграждане на 
образ на герой от 
приказка.

Двадесет и шеста 
учебна седмица

51.

52.

Гатанки.
Примерен текст за 
работа: фолклорни 
гатанки и авторови 
гатанки -  от Дядо 
Благо, Асен 
Разцветников.

Пролетни празници 
Примерни текстове 
за работа: „Песента 
на синчеца“, Иван 
Вазов; „На 
Гергьовден“, Ран 
Босилек; „Славният 
художник“, 
Елисавета Багряна.

Различава произведения от 
различни литературни и 
фолклорни видове -  гатанка. 
Отгатва достъпни за 
възрастта гатанки; задава 
въпроси по съдържанието на 
прочетено литературно и 
фолклорно произведение. 
Рецитира наизуст 
стихотворение.
Разграничава стихотворна 
от нестихотворна реч.
Чете произведения от 
литературата за деца. 
Отговаря с кратък коментар 
на въпроси, свързани със 
съдържанието на 
художествен текст.
Изгражда си представа за 
автора чрез негови значими 
произведения. Установява 
сходството и различието 
между две литературни 
творби чрез съпоставянето

Четене на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Представяне на 
творби или книга, 
свързана с темата на 
урока.
Събиране на 
подходящи творби от 
домашната, класната 
или училищната 
библиотека за 
подготовка и 
отбелязване на 
празници и обичаи. 
Търсене и извличане 
с помощта на 
учителя на 
конкретна 
информация от

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна 
оценка.
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им.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
литературни и фолклорни 
произведения и автори.

художествен текст. 
Установяване на 
сходството и 
различието между 
литературни 
произведения чрез 
съпоставката им. 
Запознаване със 
съдържанието на 
значими 
произведения на 
класиката в 
литературата за деца 
и фолклора, на 
съвременната 
литература за деца.

Двадесет и седма 
учебна седмица

53.

54.

Разказ по картини. 
Примерен материал 
за работа -  картини, 
илюстриращи 
природно явление -  
дъжд, буря, слънчево 
време и др.

Преразказ на 
приказка по 
илюстрации.

Съчинява кратък устен и 
писмен текст /от три- четири 
изречения/ по серия 
картини. Определя 
участниците в случката. 
Озаглавява текст.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
художествени текстове. 
Отговаря кратко на въпроси 
по съдържанието на 
изучавано произведение.

Създаване на кратък 
писмен текст по 
серия от картини. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Писане на кратък 
текст под 
самодиктовка. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати грешки 
в самодиктовка. 
Използване на

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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информация от 
различни източници 
-  книги, детски 
енциклопедии, 
детски списания. 
Откриване на факти 
и връзки за природни 
явления. Преразказва 
устно съдържанието 
на приказка.
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение. 
Планиране на 
дейности за 
изпълнение на 
индивидуална 
задача.
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Двадесет и осма 
учебна седмица

55.

56.

Разказ. Примерен 
текст за работа - 
„Цъфналата вишня“, 
Дора Габе.

Приказки в рими. 
Примерен текст за 
работа - „Комарко“ - 
Пламен Цонев.

Различава произведения от 
различни литературни 
видове.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
художествени текстове. 
Отговаря кратко на въпроси 
по съдържанието на 
изучавано произведение. 
Разграничава стихотворна 
от нестихотворна реч. 
Ориентира се в 
съдържанието на изучавано 
литературно произведение. 
Доказва, че е разбрал 
прочетеното.
Изгражда си представа за 
автора чрез негови значими 
произведения.

Четене на 
произведения от 
литературата за деца. 
Споделяне на 
впечатления от 
изучавани 
произведения.
Устно преразказване 
на кратък откъс от 
повествователен 
текст.
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение.

Наблюдение на 
изявите на 
учениците при 
четене. 
Формиращо 
оценяване:
работа над
грешката;
поощрение.

Двадесет и девета 
учебна седмица

57.

58.

Детски
енциклопедии. 

Детски списания.

Чете кратки текстове от 
детски енциклопедии и 
детски списания. Отговаря 
кратко на въпроси по 
съдържанието на прочетени 
текстове.
Споделя впечатления от 
прочетени текстове. 
Разграничаване на начини и 
средства за общуване.

Използване на 
информация от 
детски енциклопедии 
и детски списания. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на

Наблюдение на 
изявите на 
учениците при 
четене. 
Формиращо 
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.

стр. 25



прочетени текстове. 
Откриване на факти 
и връзки в 
нехудожествени 
текстове.

Тридесета учебна 
седмица

59.

60.

Представяне на 
любима книга и 
нейния автор.

Представяне на 
любим герой от 
художествен текст

Познава съдържанието на 
значими произведения от 
класиката и литературата за 
деца и фолклора и на 
съвременната литература за 
деца.
Споделя впечатления от 
изучавани или неизучавани 
цялостни произведения. 
Изгражда си представа за 
автора чрез негови значими 
произведения.

Разпознаване и 
представяне на книги 
от домашната, 
класната или 
училищната 
библиотека. 
Споделяне на 
впечатления от 
изучавани 
произведения.
Четене на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение. 
Разпознаване на 
номер на страница в 
книга.

Наблюдение на 
изявите на 
учениците при 
четене. 
Формиращо 
оценяване:
поощрение.

Качествена
оценка.
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Тридесет и първа 
учебна седмица

61.

62.

Диктовка

Откъс от по-голямо 
литературно 
произведение „Пипи 
дългото чорапче“, 
Астрид Линдгрен.

Записва графически 
правилно текст под 
диктовка.
Определя границите на 
изречението в текста. 
Оформя графически 
правилно началото и края на 
изречението. Използва 
главна буква при записване 
на собствени имена. 
Проверява правописа на 
думи чрез други думи.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
художествени текстове. 
Интерпретира съдържанието 
на изучавани значими 
произведения на класиката в 
литературата за деца.

Писане на текст под 
диктовка.
Поправяне на 
допуснати при 
диктовката грешки.

Споделяне на 
впечатления от по- 
голяма литературна 
творба.
Използване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение. 
Доказва, че познава 
съдържанието на 
значими 
произведения от 
класиката и 
литературата за деца 
и фолклора и на 
съвременната 
литература за деца.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.
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Учебни часове: 2 часа седмично 32учебни седмици - 64 часа годишно

Разпределение на учебните седмици и броя на часовете по етапите на обучение:
• Предбуквен етап: 2 учебни седмици или 4 избираеми учебни часа.
• Буквен етап: 22 учебни седмици или общо 44 избираеми учебни часа.
• Следбуквен етап: 8 учебни седмици или общо 16 избираеми учебни часа.
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
(пълно наименование на училището; населено място)

f с й ? А М

^чДИРЕ1\ ГС)Р: Пенка Трандева...
(име и фамилия, подпиЬ и

Дата:

Ъилхокио j j i  16 I is.  O Q . W l i f  ■

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

I "Б" КЛАС

избираеми учебни часове

2016 / 2017 УЧЕБНА ГОДИНА

32 учебни седмици по 2 часа седмично -  64 учебни часа годишно



I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиковото и литературното обучение.

Доизграждане и усъвършенстване уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да 
пишат грамотно и четливо.

Въвеждане на учениците в езиковата и речевата действителност, за да овладяват умения за разпознаване и 
използване на основните езикови и комуникативни единици -  текст, изречение, дума, сричка, звук.

Овладяване на начални знания за строежа на езика и езиковите единици, запознаване на емпирично равнище 
с някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматични норми.

Доизграждане на началните умения за възприемане, осмисляне и интерпретация с помощта на учителя на 
кратки по обем и подходящи по съдържание произведения от литературата за деца, посветени на: семейството, 
училищния живот, родината, игрите, празниците.

Развитие на устната и писмената реч; мисленето и въображението; паметта, познавателните интереси и 
творчески способности и първокласниците.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ
В резултат на обучението в избираемите учебни часове по БЕЛ се очаква учениците да:

• разграничават на звук и буква в състава на думата; разпознават печатните и ръкописните букви от 
българската азбука; изписват графически правилно елементите на буквите и връзките между тях.

• пренасят правилно части от думи; владеят техники за четене и писане на думи, изречения и кратки 
текстове; разбират смисъла на прочетеното.

• разпознават гласни и съгласни звукове; разграничават сричките в думата.
• разграничават езиковите единици дума и изречение; определят границите на изречението в текста; 

съставят различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.

КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В резултат на обучението в избираемите учебни часове по БЕЛ се очаква учениците да:

• използват речевия етикет и прилагат правилата за речева учтивост;
• озаглавяват и създават кратък текст по серия от картини;
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• озаглавяват и създават кратък текст по серия от картини;
• преразказват устно съдържанието на откъс от повествователен текст.

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В резултат на обучението в избираемите учебни часове по БЕЛ се очаква първокласниците да:

• четат произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното 
съдържание -  приказка, разказ, стихотворение, гатанка;

• преразказват устно епизод от литературно или фолклорно произведение и кратък художествен или 
нехудожествен текст;

• отговарят кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение, 
като разбират значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно или фолклорно 
произведени;

• ориентират се в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации).

III. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
В началото на учебната година се диагностицират знанията и уменията на първокласниците по български 

език. На основата на резултатите от диагностиката се планира работата в часовете за избираема подготовка за 
компенсиране на констатирани проблеми в езиковото им развитие, така че тя да допълва и надгражда работата в 
часовете за задължителна подготовка.

Резултатите от началното ограмотяване се оценяват от учителя устно или писмено чрез подходящи за 
възрастта стимули. Оценката се отбелязва само с качествени показатели. Тя подкрепя самооценката на ученика.

Обратната информация за напредъка на учениците се проследява периодически чрез проверка на написаното 
в тетрадките и чрез изявите им при четенето. Чрез диктовка, препис и задачи за създаване на кратки текстове в 
устна и писмена форма, чрез задачи за четене на срички, думи, изречения и кратки текстове се проверяват 
овладените техники на четене и на писане. Чрез отговорите на въпроси по изучаваните литературни и фолклорни 
произведения се проверяват уменията за четене, възприемане и разбиране на текст. Чрез звукови модели, задачи 
за съставяне на различни по цел на общуване изречения и на кратки текстове се установяват уменията на 
учениците да разграничават в практически план езиковите и речевите единици.

В края на учебната година се оценява изходното ниво на знанията и уменията на първокласниците.
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Учебен срок. Учеб
на седмица

№
на

урочната
единица

Тема на урочната 
единица

Компетентностите като 
очаквани резултати

Контекст и 
дейности

Методи и форми 
на оценяване Бележки

1 2 3 4 5 6 7
I срок
(18 учебни седмици)

ПРЕДБУКВЕН
ЕТАП
(три учебни седмици)

Първа учебна 
седмица

1.

2.

На училище. 
(Примерен текст за 
работа „Франклин 
тръгва на училище“, 
Полет Буржоа,
Бренда Кларк).

Първият учебен ден -  
(Примерен текст за 
работа „Пинокио 
тръгва на училище“, 
откъс от 
класическата 
приказка
„Приключенията на 
Пинокио“, Карло 
Колоди).

Участва в
комуникативноречева 
ситуация по конкретна тема. 
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Ориентира се за 
участниците в речевата 
ситуация.
Отговаря с кратък коментар 
на въпроси, свързани със 
съдържанието на 
художествен текст. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане.

Споделяне, 
разказване, описване 
на преживявания от 
първия учебен ден. 
Включване в 
конкретна ситуация 
на речево общуване с 
точно определени 
параметри.
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора на
художествен текст и 
илюстрации по него. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и говорещ; 
на слушател при 
четенето.

Формиращо
оценяване:
поощрение; 
работа над 
грешка; събиране 
на диагностични 
материали в 
портфолио.
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Втора учебна 
седмица

Изречение, дума -  
Изисквания за 
писане. Писане на 
елементи на букви.

Сричка, звук. 
(Примерен текст за 
работа
„ Първите уроци“, 

Елисавета Багряна).

Ориентира се в графична 
мрежа и спазва еднакво 
разстояние между 
елементите при изписване. 
Различава дума от 
изречение.
Разбира смисловата цялост 
на изречението.
Разграничава сричките в 
думите.
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Ориентира се за 
участниците в речевата 
ситуация.
Разграничава в практически 
план стихотворна от 
нестихотворна реч. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане.

Защриховане, 
дорисуване; 
тренировъчни 
упражнения за 
писане на елементи 
от букви.
Определяне броя на 
думите в 
изречението. 
Изписване елементи
-  красиво и 
графически 
правилно.
Определяне броя на 
звуковете и на 
сричките в думата. 
Възприемане текст 
/художествен и 
нехудожествен/ чрез 
слушане.
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора художествен 
текст и илюстрация. 
Съставяне на 
съобщителни и 
въпросителни 
изречения по схеми. 
Използване на 
геометрични фигури 
при моделиране на

Формиращо
оценяване:
работа над грешка 
;поощрение.
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думи и изречения.
Трета учебна 
седмица

5.

6.

БУКВЕН ЕТАП 
(22 учебни седмици)

Текст. Изречение. 
Дума. Сричка. Звук. 
Писане на елементи 
от букви.

Звукове и букви. Звук 
и буква Аа.

Разграничава в потока на 
речта звук, дума, изречение, 
текст.
Изписва графически 
правилно елементите 
на ръкописните букви и 
връзките между тях 
Разграничава звук от буква. 
Разпознава печатна от 
ръкописна буква.
Ориентира се в 
комуникативно речева 
ситуация.

Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
лексикалното 
значение на дума. 
Красиво и 
графически 
правилно изписване 
елементи на букви. 
Нагледно
представяне звуково- 
буквения състав на 
думи.
Определяне броя на 
звуковете и буквите 
в думите, на думите 
в изречението и на 
изреченията в текст. 
Нагледно
представяне звуково- 
буквения състав на 
думи.
Откриване от кратък 
текст на изречение 
по зададен модел.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка; огледално
оценяване;
поощрение.
Аргументирана
качествена
оценка.

Четвърта учебна 
седмица

7. Звукови модели на 
думи.

Изговаря правилно 
звуковете в думите.

Определяне броя на 
думите в

Формиращо
оценяване:
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8. Правила за речева 
учтивост -  съгласие, 
несъгласие. 
(Примерен текст за 
работа „Франклин 
има нов приятел“, 
Полет Буржоа, 
Бренда Кларк).

Различава дума от 
изречение.
Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Разграничава сричките в 
думите.
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Ориентира се за 
участниците в речевата 
ситуация.
Възприема текст чрез 
слушане.

изречението. 
Определяне броя на 
звуковете и на 
сричките в думата. 
Възприемане на 
художествен текст 
чрез слушане. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора художествен 
текст и илюстрация. 
Използване на 
геометрични фигури 
при моделиране на 
думи и изречения.

работа над
грешка;
поощрение

Пета учебна 
седмица

9.

10.

Гласни звукове.

Букви -  главна и 
малка буква, 
ръкописна и печатна 
буква.

Открива изучаваните 
звукове в състава на думата. 
Открива определен звука в 
състава на думата. 
Разграничава гласни звукове 
по техни признаци. 
Разграничава малка и главна 
буква.
Разграничава печатна и 
ръкописна буква.
Пише графически правилно 
изучените главни и малки 
букви.

Определяне броя на 
звуковете и буквите 
в думи.
Откриване на 
посочени звукове в 
състава на думи. 
Правилно и красиво 
изписване на 
изучени малки и 
главни букви и 
свързването им. 
Съставяне на 

изречения и текст по 
илюстрации.
Участие в диалог по

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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конкретна тема с 
опора на 
илюстрация.

Шеста
учебна седмица

11.

12.

Звук и буква Ее. 
Работа с творби, 
тематично обвързани 
с есента (примерни 
творби:
„ Есен”, Николай 
Бистров -  
стихотворение, 
„Есен”- П. Ступел - 
песен, есенни 
картини или 
илюстрации).

Моделиране на 
изречения. Писане на 
букви под диктовка.

Открива гласните звукове на 
изучените букви в състава 
на думата.
Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Разграничава печатни и 
ръкописни букви.
Пише графически правилно 
главните и малките изучени 
букви.
Съставя различни по цел на 
изказване изречения в 
зависимост от 
комуникативната ситуация. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
творби.
Разказва по картина или по 
серия от картини /серия от 
илюстрации/.
Установява сходството и 
различието между две 
творби чрез съпоставката 
им.

Определяне броя на 
звуковете и буквите 
в думи.
Правилно и красиво 
изписване на малки и 
главни букви и 
свързването им с 
изучени букви. 
Преписване на 
букви, думи и 
изречение.
Писане под диктовка 
на букви, думи и 
изречение.
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на грешки при 
оформянето на 
изречението. 
Съставяне на 
съобщителни и 
въпросителни 
изречения и текст по

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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илюстрации.
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора на 
илюстрация. 
Използване на 
геометрични фигури 
при моделиране на 
изречения.
Описване на обекти 
в природата. 
Интерпретиране на 
текста на творби 
чрез участие в 
игрова форма.

Седма
учебна седмица

13.

14.

Съгласни звукове. 
Правопис на 
собствено име.

В магазина за 
плодове и зеленчуци.

Разграничава звуковите 
единици на езика и техните 
признаци /гласни и съгласни 
звукове/.
Открива изучените звукове 
в състава на думата. Чете 
правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Съставя различни по цел на 
изказване изречения в 
зависимост от 
комуникативната ситуация. 
Чете кратък текст.
Разбира смисъла на

Разпознаване на 
букви в достъпен за 
първокласника текст. 
Четене на думи в 
словесен магически 
правоъгълник. 
Правилно и красиво 
писане на думи и 
изречения -  препис и 
диктовка.
Участие в диалог по 
конкретна тема, чрез 
изказване и 
защитаване на 
мнение.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение. 
Проверка на 
писмените записи; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио. 
Аргументирана 

текуща устна и 
писмена 
качествени
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почетеното.
Владее техники на писане на 
думи и изречения.
Използва главна буква при 
писане на собствени имена. 
Ориентира се в 
комуникативноречевата 
ситуация.
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация.

Участие в ролеви 
игри, свързани с 
извършване на 
покупко-продажба. 
Подбиране на 
подходящи езикови 
средства за описване 
на здравословни 
храни.

оценки.

Осма
учебна седмица

15.

16.

Правила за речева 
учтивост 
(благодарност, 
молба, поздрав). 
(Примерен текст за 
работа „Франклин 
поздравява 
приятелите“, Полет 
Буржоа, Бренда 
Кларк).

Дума, изречение, 
текст.

Разграничава в потока на 
речта основните езикови и 
речеви единици -  звук, 
дума, изречение, текст. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.
Владее техники за четене и 
писане на кратки текстове. 
Пише под диктовка кратък 
текст в съответствие с 
изучените правописни 
правила.Различава писмен и 
устен текст .
Възприема художествен 
текст чрез слушане. 
Коментира факти и идеи от 
чужд текст -  художествен. 
Използва речевия етикет 
при поздравления и

Писане под диктовка 
на кратък текст /две 
-  три изречения/. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Преобразуване на 
изречения. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Овладяване на 
техники за четене и 
писане на кратки 
текстове.
Изпълнение на 
различни роли при 
усвояване на

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна 
оценка.
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обръщения в устното 
общуване.
Прилага правила за речева 
учтивост /благодарност, 
молба, поздрав/.

механизма на четене 
-  на слушател и на 
читател 
Възприемане 
художествен текст 
чрез слушане. 
Коментиране в група 
на модели на 
поведение на 
литературен герой, 
свързани с изява на 
взаимопомощ, с 
уважение, 
толерантност и 
съпричастност към 
другите.
Проявяване на 
толерантнст при 
работа в група.

Девета
учебна седмица

17.

18.

Текст и общуване. 

Текст и общуване.

Пише под диктовка кратък 
текст в съответствие с 
изучените правописни 
правила.
Съставя различни по цел на 
изказва изречения в 
зависимост от 
комуникативната ситуация. 
Чете кратък текст 
/предложен от учителя/. 
Разбира смисъла на

Писане под диктовка 
на кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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прочетеното.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране. 
Различава писмен и устен 
текст.
Назовава различни видове 
общуване -  езиково и 
неезиково, устно и писмено, 
електронно и неелектронно. 
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Изразява собствено мнение 
и го аргументира с оглед 
ситуацията на общуване.

техники за четене 
наум и на глас. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора на текст. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

Десета
учебна седмица

19.

20.

Съгласният звук й и 
гласният звук и.

Гласни и съгласни 
звукове.

Разграничава звуковите 
единици на езика и техните 
признаци.
Изговаря правилно 
звуковете в думите.
Чете правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви.

Описване на 
наблюдаван предмет

Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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Единадесета 
учебна седмица

21.

22.

Изречения, 
съдържащи имена.

Изречения, 
съдържащи имена.

Пише изречения, 
съдържащи имена, чрез 
препис и под диктовка. 
Оформя графически 
правилно началото и края на 
изречението
Пише с главна буква имена, 
намиращи се на различно 
място в изречението. 
Свързва правилно думите в 
изречението.
Определя границите на 
изречението, съдържащо 
имена, в кратък текст. 
Разбира смисъла на 
прочетеното.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

Използване на 
геометични фигури 
за моделиране на 
изречение.
Писане под диктовка 
на изречения, 
съдържащи имена и 
кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Изразително четене 
на текст, предложен

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
проверка на
тетрадките;
написаното от
учениците.
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от учителя.
Прави с помощта на 
учителя
умозаключения и 
изводи, свързани със 
съдържанието на 
текста.

Дванадесета 
учебна седмица

23.

24.

Проверка правописа 
на думи чрез други 
думи.

Проверка правописа 
на думи чрез други 
думи.

Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Проверява правописа на 
думи чрез други думи. 
Оформя графически 
правилно началото и края на 
изречението. Свързва 
правилно думите в 
изречението.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

Писане под диктовка 
на думи с 
правописни 
особености в края, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Овладяване на 
техники за четене на 
ръкописен и печатен 
текст наум и на глас. 
Изразително четене 
на текст.
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ. 
Организиране на 
класно състезание 
„Правописаници“

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.

стр .11



Тринадесета 
учебна седмица

25.

26.

Благопожелания, 
свързани с
празничния календар
-  Коледа.

Благопожелания, 
свързани с
празничния календар
-  Коледа и Нова 
година, Василица.

Използва речевия етикет 
при поздравления и 
обръщения в устното 
общуване.
Съставя в устна форма 
благопожелания, свързани с 
празничния календар -  
Коледа, Нова година, 
Василица.
Ориентира се в
комуникативноречевата
ситуация.
Изразява собствено мнение 
и го аргументира с оглед на 
ситуацията.

Словесно описване 
на идея за 
благопожелания, 
свързани с 
празниците Коледа, 
Нова година и 
Василица.
Учене с електронни 
учебни материали. 
Даване на примери 
за благопожелания, 
свързани с празници 
и обичаи. 
Коментиране на 
произведения на 
различни култури и 
етноси.
Участие в диалог по 
конкретна тема чрез 
изказване и 
защитаване на 
мнение.

Формиращо
оценяване:
поощрение,

Чет ирин адесет а 
учебна седмица

27. Стихотворения за 
Коледа и Нова 
година Примерни 
текстове за работа: 
„Новогодишна 
песен“, Йордан 
Стубел, „Хей, 
другари“ -  Йордан

Различава произведения от 
различни литературни 
видове.
Рецитира наизуст кратки 
стихотворения.
Възприема художествен 
текст чрез слушане. 
Отговаря с кратък коментар

Интерпретиране на 
текста на 
литературни 
произведения чрез 
участие в групова и в 
екипна дейност, в 
игрови и сценични 
форми.

Формиращо
оценяване:
работа в група; 
поощрение 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.
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28.

Стубел.

Приказки и разкази 
за Коледа и Нова 
година Примерен 
текст за работа: 
„Дядо Коледа“, Асен 
Разцветников.

на въпроси, свързани със 
съдържанието на 
художествен текст.
Задава въпроси по 
съдържанието на 
литературно произведение.

Рецитиране на 
стихотворения. 
Задаване на въпроси 
по съдържанието на 
литературни и 
фолклорни творби. 
Планиране на 
дейности за 
изпълнение на 
индивидуална задача 
или при работа в 
група.
Изразяване на лична 
позиция по 
художествен текст и 
адекватно приемане 
на чужда гледна 
точка.

Петнадесета 
учебна седмица

29.

30.

Текст. Заглавие на 
текста.

Текст. Заглавие на 
текста.

Владее техники за четене и 
писане на думи, изречения и 
кратки текстове. Разбира 
смисловата цялост на 
изреченията в текста. 
Различава дума от 
изречение. Разпознава 
препинателните знаци за 
край на изречение -  точка, 
въпросителен и удивителен. 
Проверява правописа на 
думи чрез други думи.

Преписване и 
писане под диктовка 
на кратък текст -  
четливо и красиво. 
Правилно записване 
заглавието на текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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Използва главна буква при 
писане на имена. Разбира 
смисъла на прочетеното. 
Озаглавява текст.
Отговаря кратко на въпроси 
по съдържанието на 
изучаван текст. Преразказва 
устно кратък текст.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас.

Шестнадесета 
учебна седмица

31.

32.

Писмен и устен 
текст.

Писмен и устен 
текст.

Различава писмен от устен 
текст.
Владее техники за четене и 
писане на кратки текстове. 
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем текстове. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.
Прави с помощта на учителя 
умозаключения и изводи, 
свързани със съдържанието 
и със структурата на текста.

Преписване и 
писане под диктовка 
на кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
препис и диктовка 
грешки. Обясняване 
/с помощта на 
учителя/ на 
лексикалното 
значение на дума. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на грешки при 
оформянето на 
текста: заглавие, 
изречението -  главна 
буква в началото и 
препинателен знак в

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; огледално 
оценяване; 
поощрение. 
Проверка на 
тетрадките.
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края. Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора по текст. 
Изразително четене 
на текст.

Седемнадесета 
учебна седмица

33.

34.

Художествен и 
нехудожествен текст.

Художествен и 
нехудожествен текст.

Разграничава в потока на 
речта основните езикови и 
речеви единици -  звук, 
дума, изречение, текст. 
Разграничава художествен 
от нехудожествен текст.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
нехудожествени текстове. 
Коментира факти и идеи от 
чужд текст -  художествен и 
нехудожествен.
Търси и извлича с помощта 
на учителя конкретна 
инормация от художествен и 
нехудожествен текст.
Пише под диктовка кратък 
текст в съответствие с 
изучените правописни 
правила.

Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Преписване и 
писане под диктовка 
на кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
препис и диктовка 
грешки. Обясняване 
/с помощта на 
учителя/ на 
лексикалното 
значение на дума. 
Изразително четене 
на текст.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.

Осемнадесета 
учебна седмица

35. Диалог. Чете правилно и с разбиране 
малки по обем

Овладяване на 
техники за четене

Формиращо
оценяване:
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36. Диалог.Примерен 
текст за работа 
„Врабче“, Иван 
Цанев.

художествени или 
нехудожествени текстове в 
диалогична форма. Изговаря 
правилно звуковете в 
думите.
Ориентира се в 
комуникативно речева 
ситуация /Кой говори? На 
кого говори? Защо? Кога? 
Къде? Как?
Включва се уместно в 
диалог по конкретна тема.

наум и на глас. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора по текст. 
Изразително четене 
на текст. 
Възприемане на 
художествен текст в 
диалогична форма 
чрез слушане. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна 
качествена 
оценка.

ВТОРИ УЧЕБЕН 
СРОК 14 учебни 
седмици

Деветнадесета 
учебна седмица

37.

38.

Съгласни звукове.

Буквосъчетанието
дж.

Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви. 
Прави проверка на 
правописа на думи чрез 
други думи.
Чете правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Разбира смисловата цялост 
на изречението.
Пише правилно думи с дж. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

Откриване на думи в 
словесен магически 
правоъгълник. 
Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
Проверка на
тетрадките.
Аргументирана
текуща устна
качествена
оценка.
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Учене с електронни 
учебни материали.

Двадесета 
учебна седмица

39.

40.

Буквосъчетанието дз.

Буквосъчетанията дз 
и дж.
Примерен текст за 
работа „Снежанка и 
седемте джуджета“, 
Братя Грим.

Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви.
Чете правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Разбира смисловата цялост 
на изречението.
Пише правилно думи с дз и 
дж.
Пренася правилно части от 
думи.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане. 
Различава произведения от 
различни литературни 
видове -  приказка. 
Преразказва устно епизод от 
приказка.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
герои, литературно 
произведение, автор.

Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Възприемане на 
приказка чрез 
слушане.
Учене чрез 
електронни учебни 
материали. 
Изразяване на лична 
позиция по изучаван 
художествен текст и 
защитаване на 
мнение.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна и 
качествена 
оценка.

Двадесет и първа 41. Буквите ч, х, ц и Чете правилно думи в Преписване и Формиращо
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учебна седмица

42.

техните звукове. 

Буква щ.

съответствие със звуковия 
им състав.
Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви.
Пише правилно думи с 
буква щ.
Пренася правилно части от 
думи.

Изучаването на буква щ не 
изисква учениците да 
правят звуково-буквен 
модел на думата.

писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на грешки при 
оформянето на 
изречението -  главна 
буква в началото и 
препинателен знак в 
края.
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас.

оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.

Двадесет и втора 
учебна седмица

43.

44.

Буква ю. 

Буква я.

Разграничава звук и буква в 
състава на думата. Определя 
границите на изречението в 
текста. Пише правилно думи 
с ю и я. Съставя различни 
по цел на изказване 
изречения в зависимост от 
комуникативната ситуация.

Четливо и красиво 
изписване на буквите 
и връзките между 
тях.
Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
Проверка на
тетрадките.
Аргументирана
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Разпознава препинателните 
знаци за край на изречение -  
точка, въпросителен, 
удивителен.
Чете правилно, изразително 
и с разбиране малки по обем 
художествени или 
нехудожествени текстове. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.______

Изучаването на буквите 
ю и я не изисква 
учениците да правят 
звуково-буквен модел 
на думата._____________

Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Изразително четене 
на текст.
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

текуща устна
качествена
оценка.

Двадесет и трета 
учебна седмица

45.

46.

Буква ь и
буквосъчетание ьо.

Буквосъчетания йо и 
ьо.

Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Разпознава гласни и 
съгласни звукове.. Пише 
правилно думи с ьо и йо. 
Чете правилно и 
изразително малки по обем 
текстове. Усвоява 
механизъм на четене с 
разбиране._______________
Изучаването на буква ь 
не изисква учениците да

Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение. 
Проверка на 
тетрадките.
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правят звуково-буквен 
модел на думата.

Учене с електронни 
учебни материали.

Двадесет и 
четвърта 
учебна седмица

47.

48.

Българската азбука. 
Примерен текст за 
работа
„Звуци и букви“, 
Калина Малина.

Библиотека.

Познава реда на буквите в 
българската азбука. Познава 
печатните и ръкописните 
букви от българската азбука. 
Чете правилно, изразително 
и с разбиране малки по обем 
текстове.
Рецитира наизуст кратки 
стихотворения.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
литературно произведение.

Изразително четене 
на художествен 
текст.
Използва електронни 
средства при учене -  
писане на букви и 
думи с кирилица 
чрез електронни 
средства.
Рецитиране на 
стихотворение. 
Откриване на 
прилики и разлики в 
елементи на букви от 
чужди езици. 
Рисуване на 
образи/смешно -  
забавни,
декоративни / на 
букви от българската 
азбука.
Виртуално 
посещение на 
библиотека. 
Подреждане на 
класна бибилиотека. 
Ориентира се в 
оформлението на

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение.

стр. 20



книгата /корици,
страници,
илюстрации/.

Двадесет и пета 
учебна седмица

49.

50.

Приказките. 
Примерни текстове 
за работа „Мечката и 
лошата дума“, 
българска народна 
приказка.

Моята любима 
приказка.

Разпознава приказката от 
разказа. Чете правилно и с 
разбиране малки по обем 
приказки.
Преразказва устно достъпни 
за възрастта кратки 
приказки.
Изразително четене на 
познат художествен текст. 
Разпознава средства за 
неезикова комуникация -  
жест, мимика, поза на 
тялото.

Четене на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. Устно 
преразказване на 
епизод от кратък 
художествен текст. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Писане на кратък 
текст чрез 
самодиктовка. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка и тест 
грешки.
Учене чрез 
електронни средства. 
Интерпретиране на 
текста на прочетено 
литературно и 
фолклорно 
произведение чрез 
участие в игрови и 
сценични форми.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; 
поощрение.
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Изработване на 
книжка по приказка. 
Свързване на точки 
за изграждане на 
образ на герой от 
приказка.

Двадесет и шеста 
учебна седмица

51.

52.

Гатанки.
Примерен текст за 
работа: фолклорни 
гатанки и авторови 
гатанки -  от Дядо 
Благо, Асен 
Разцветников.

Пролетни празници 
Примерни текстове 
за работа: „Песента 
на синчеца“, Иван 
Вазов; „На 
Гергьовден“, Ран 
Босилек; „Славният 
художник“, 
Елисавета Багряна.

Различава произведения от 
различни литературни и 
фолклорни видове -  гатанка. 
Отгатва достъпни за 
възрастта гатанки; задава 
въпроси по съдържанието на 
прочетено литературно и 
фолклорно произведение. 
Рецитира наизуст 
стихотворение.
Разграничава стихотворна 
от нестихотворна реч.
Чете произведения от 
литературата за деца. 
Отговаря с кратък коментар 
на въпроси, свързани със 
съдържанието на 
художествен текст.
Изгражда си представа за 
автора чрез негови значими 
произведения. Установява 
сходството и различието 
между две литературни 
творби чрез съпоставянето

Четене на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Представяне на 
творби или книга, 
свързана с темата на 
урока.
Събиране на 
подходящи творби от 
домашната, класната 
или училищната 
библиотека за 
подготовка и 
отбелязване на 
празници и обичаи. 
Търсене и извличане 
с помощта на 
учителя на 
конкретна 
информация от

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна 
оценка.
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им.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
литературни и фолклорни 
произведения и автори.

художествен текст. 
Установяване на 
сходството и 
различието между 
литературни 
произведения чрез 
съпоставката им. 
Запознаване със 
съдържанието на 
значими 
произведения на 
класиката в 
литературата за деца 
и фолклора, на 
съвременната 
литература за деца.

Двадесет и седма 
учебна седмица

53.

54.

Разказ по картини. 
Примерен материал 
за работа -  картини, 
илюстриращи 
природно явление -  
дъжд, буря, слънчево 
време и др.

Преразказ на 
приказка по 
илюстрации.

Съчинява кратък устен и 
писмен текст /от три- четири 
изречения/ по серия 
картини. Определя 
участниците в случката. 
Озаглавява текст.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
художествени текстове. 
Отговаря кратко на въпроси 
по съдържанието на 
изучавано произведение.

Създаване на кратък 
писмен текст по 
серия от картини. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Писане на кратък 
текст под 
самодиктовка. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати грешки 
в самодиктовка. 
Използване на

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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информация от 
различни източници 
-  книги, детски 
енциклопедии, 
детски списания. 
Откриване на факти 
и връзки за природни 
явления. Преразказва 
устно съдържанието 
на приказка.
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение. 
Планиране на 
дейности за 
изпълнение на 
индивидуална 
задача.
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Двадесет и осма 
учебна седмица

55.

56.

Разказ. Примерен 
текст за работа - 
„Цъфналата вишня“, 
Дора Габе.

Приказки в рими. 
Примерен текст за 
работа - „Комарко“ - 
Пламен Цонев.

Различава произведения от 
различни литературни 
видове.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
художествени текстове. 
Отговаря кратко на въпроси 
по съдържанието на 
изучавано произведение. 
Разграничава стихотворна 
от нестихотворна реч. 
Ориентира се в 
съдържанието на изучавано 
литературно произведение. 
Доказва, че е разбрал 
прочетеното.
Изгражда си представа за 
автора чрез негови значими 
произведения.

Четене на 
произведения от 
литературата за деца. 
Споделяне на 
впечатления от 
изучавани 
произведения.
Устно преразказване 
на кратък откъс от 
повествователен 
текст.
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение.

Наблюдение на 
изявите на 
учениците при 
четене. 
Формиращо 
оценяване:
работа над
грешката;
поощрение.

Двадесет и девета 
учебна седмица

57.

58.

Детски
енциклопедии. 

Детски списания.

Чете кратки текстове от 
детски енциклопедии и 
детски списания. Отговаря 
кратко на въпроси по 
съдържанието на прочетени 
текстове.
Споделя впечатления от 
прочетени текстове. 
Разграничаване на начини и 
средства за общуване.

Използване на 
информация от 
детски енциклопедии 
и детски списания. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на

Наблюдение на 
изявите на 
учениците при 
четене. 
Формиращо 
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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прочетени текстове. 
Откриване на факти 
и връзки в 
нехудожествени 
текстове.

Тридесета учебна 
седмица

59.

60.

Представяне на 
любима книга и 
нейния автор.

Представяне на 
любим герой от 
художествен текст

Познава съдържанието на 
значими произведения от 
класиката и литературата за 
деца и фолклора и на 
съвременната литература за 
деца.
Споделя впечатления от 
изучавани или неизучавани 
цялостни произведения. 
Изгражда си представа за 
автора чрез негови значими 
произведения.

Разпознаване и 
представяне на книги 
от домашната, 
класната или 
училищната 
библиотека. 
Споделяне на 
впечатления от 
изучавани 
произведения.
Четене на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение. 
Разпознаване на 
номер на страница в 
книга.

Наблюдение на 
изявите на 
учениците при 
четене. 
Формиращо 
оценяване:
поощрение.

Качествена
оценка.
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Тридесет и първа 
учебна седмица

61.

62.

Диктовка

Откъс от по-голямо 
литературно 
произведение „Пипи 
дългото чорапче“, 
Астрид Линдгрен.

Записва графически 
правилно текст под 
диктовка.
Определя границите на 
изречението в текста. 
Оформя графически 
правилно началото и края на 
изречението. Използва 
главна буква при записване 
на собствени имена. 
Проверява правописа на 
думи чрез други думи.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
художествени текстове. 
Интерпретира съдържанието 
на изучавани значими 
произведения на класиката в 
литературата за деца.

Писане на текст под 
диктовка.
Поправяне на 
допуснати при 
диктовката грешки.

Споделяне на 
впечатления от по- 
голяма литературна 
творба.
Използване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение. 
Доказва, че познава 
съдържанието на 
значими 
произведения от 
класиката и 
литературата за деца 
и фолклора и на 
съвременната 
литература за деца.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.
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Учебни часове: 2 часа седмично 32учебни седмици - 64 часа годишно

Разпределение на учебните седмици и броя на часовете по етапите на обучение:
• Предбуквен етап: 2 учебни седмици или 4 избираеми учебни часа.
• Буквен етап: 22 учебни седмици или общо 44 избираеми учебни часа.
• Следбуквен етап: 8 учебни седмици или общо 16 избираеми учебни часа.
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
(пълно наименование на училището; населено място)

Трандева.....
и фамилия, подпис и печат)
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

I "В" КЛАС

избираеми учебни часове

2016 / 2017 УЧЕБНА ГОДИНА

32 учебни седмици по 2 часа седмично -  64 учебни часа годишно

Мария Неделчева



I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиковото и литературното обучение.

Доизграждане и усъвършенстване уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да 
пишат грамотно и четливо.

Въвеждане на учениците в езиковата и речевата действителност, за да овладяват умения за разпознаване и 
използване на основните езикови и комуникативни единици -  текст, изречение, дума, сричка, звук.

Овладяване на начални знания за строежа на езика и езиковите единици, запознаване на емпирично равнище 
с някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматични норми.

Доизграждане на началните умения за възприемане, осмисляне и интерпретация с помощта на учителя на 
кратки по обем и подходящи по съдържание произведения от литературата за деца, посветени на: семейството, 
училищния живот, родината, игрите, празниците.

Развитие на устната и писмената реч; мисленето и въображението; паметта, познавателните интереси и 
творчески способности и първокласниците.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ
В резултат на обучението в избираемите учебни часове по БЕЛ се очаква учениците да:

• разграничават на звук и буква в състава на думата; разпознават печатните и ръкописните букви от 
българската азбука; изписват графически правилно елементите на буквите и връзките между тях.

• пренасят правилно части от думи; владеят техники за четене и писане на думи, изречения и кратки 
текстове; разбират смисъла на прочетеното.

• разпознават гласни и съгласни звукове; разграничават сричките в думата.
• разграничават езиковите единици дума и изречение; определят границите на изречението в текста; 

съставят различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.

КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В резултат на обучението в избираемите учебни часове по БЕЛ се очаква учениците да:

• използват речевия етикет и прилагат правилата за речева учтивост;
• озаглавяват и създават кратък текст по серия от картини;
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• озаглавяват и създават кратък текст по серия от картини;
• преразказват устно съдържанието на откъс от повествователен текст.

ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В резултат на обучението в избираемите учебни часове по БЕЛ се очаква първокласниците да:

• четат произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното 
съдържание -  приказка, разказ, стихотворение, гатанка;

• преразказват устно епизод от литературно или фолклорно произведение и кратък художествен или 
нехудожествен текст;

• отговарят кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение, 
като разбират значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно или фолклорно 
произведени;

• ориентират се в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации).

III. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
В началото на учебната година се диагностицират знанията и уменията на първокласниците по български 

език. На основата на резултатите от диагностиката се планира работата в часовете за избираема подготовка за 
компенсиране на констатирани проблеми в езиковото им развитие, така че тя да допълва и надгражда работата в 
часовете за задължителна подготовка.

Резултатите от началното ограмотяване се оценяват от учителя устно или писмено чрез подходящи за 
възрастта стимули. Оценката се отбелязва само с качествени показатели. Тя подкрепя самооценката на ученика.

Обратната информация за напредъка на учениците се проследява периодически чрез проверка на написаното 
в тетрадките и чрез изявите им при четенето. Чрез диктовка, препис и задачи за създаване на кратки текстове в 
устна и писмена форма, чрез задачи за четене на срички, думи, изречения и кратки текстове се проверяват 
овладените техники на четене и на писане. Чрез отговорите на въпроси по изучаваните литературни и фолклорни 
произведения се проверяват уменията за четене, възприемане и разбиране на текст. Чрез звукови модели, задачи 
за съставяне на различни по цел на общуване изречения и на кратки текстове се установяват уменията на 
учениците да разграничават в практически план езиковите и речевите единици.

В края на учебната година се оценява изходното ниво на знанията и уменията на първокласниците.
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Учебен срок. Учеб
на седмица

№
на

урочната
единица

Тема на урочната 
единица

Компетентностите като 
очаквани резултати

Контекст и 
дейности

Методи и форми 
на оценяване Бележки

1 2 3 4 5 6 7
I срок
(18 учебни седмици)

ПРЕДБУКВЕН
ЕТАП
(три учебни седмици)

Първа учебна 
седмица

1.

2.

На училище. 
(Примерен текст за 
работа „Франклин 
тръгва на училище“, 
Полет Буржоа,
Бренда Кларк).

Първият учебен ден -  
(Примерен текст за 
работа „Пинокио 
тръгва на училище“, 
откъс от 
класическата 
приказка
„Приключенията на 
Пинокио“, Карло 
Колоди).

Участва в
комуникативноречева 
ситуация по конкретна тема. 
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Ориентира се за 
участниците в речевата 
ситуация.
Отговаря с кратък коментар 
на въпроси, свързани със 
съдържанието на 
художествен текст. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане.

Споделяне, 
разказване, описване 
на преживявания от 
първия учебен ден. 
Включване в 
конкретна ситуация 
на речево общуване с 
точно определени 
параметри.
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора на
художествен текст и 
илюстрации по него. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и говорещ; 
на слушател при 
четенето.

Формиращо
оценяване:
поощрение; 
работа над 
грешка; събиране 
на диагностични 
материали в 
портфолио.
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Втора учебна 
седмица

Изречение, дума -  
Изисквания за 
писане. Писане на 
елементи на букви.

Сричка, звук. 
(Примерен текст за 
работа
„ Първите уроци“, 

Елисавета Багряна).

Ориентира се в графична 
мрежа и спазва еднакво 
разстояние между 
елементите при изписване. 
Различава дума от 
изречение.
Разбира смисловата цялост 
на изречението.
Разграничава сричките в 
думите.
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Ориентира се за 
участниците в речевата 
ситуация.
Разграничава в практически 
план стихотворна от 
нестихотворна реч. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане.

Защриховане, 
дорисуване; 
тренировъчни 
упражнения за 
писане на елементи 
от букви.
Определяне броя на 
думите в 
изречението. 
Изписване елементи 
-  красиво и 
графически 
правилно.
Определяне броя на 
звуковете и на 
сричките в думата. 
Възприемане текст 
/художествен и 
нехудожествен/ чрез 
слушане.
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора художествен 
текст и илюстрация. 
Съставяне на 
съобщителни и 
въпросителни 
изречения по схеми. 
Използване на 
геометрични фигури 
при моделиране на

Формиращо
оценяване:
работа над грешка 
;поощрение.

стр. 2



думи и изречения.
Трета учебна 
седмица

5.

6.

БУКВЕН ЕТАП 
(22 учебни седмици)

Текст. Изречение. 
Дума. Сричка. Звук. 
Писане на елементи 
от букви.

Звукове и букви. Звук 
и буква Аа.

Разграничава в потока на 
речта звук, дума, изречение, 
текст.
Изписва графически 
правилно елементите 
на ръкописните букви и 
връзките между тях 
Разграничава звук от буква. 
Разпознава печатна от 
ръкописна буква.
Ориентира се в 
комуникативно речева 
ситуация.

Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
лексикалното 
значение на дума. 
Красиво и 
графически 
правилно изписване 
елементи на букви. 
Нагледно
представяне звуково- 
буквения състав на 
думи.
Определяне броя на 
звуковете и буквите 
в думите, на думите 
в изречението и на 
изреченията в текст. 
Нагледно
представяне звуково- 
буквения състав на 
думи.
Откриване от кратък 
текст на изречение 
по зададен модел.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка; огледално
оценяване;
поощрение.
Аргументирана
качествена
оценка.

Четвърта учебна 
седмица

7. Звукови модели на 
думи.

Изговаря правилно 
звуковете в думите.

Определяне броя на 
думите в

Формиращо
оценяване:
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8. Правила за речева 
учтивост -  съгласие, 
несъгласие. 
(Примерен текст за 
работа „Франклин 
има нов приятел“, 
Полет Буржоа, 
Бренда Кларк).

Различава дума от 
изречение.
Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Разграничава сричките в 
думите.
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Ориентира се за 
участниците в речевата 
ситуация.
Възприема текст чрез 
слушане.

изречението. 
Определяне броя на 
звуковете и на 
сричките в думата. 
Възприемане на 
художествен текст 
чрез слушане. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора художествен 
текст и илюстрация. 
Използване на 
геометрични фигури 
при моделиране на 
думи и изречения.

работа над
грешка;
поощрение

Пета учебна 
седмица

9.

10.

Гласни звукове.

Букви -  главна и 
малка буква, 
ръкописна и печатна 
буква.

Открива изучаваните 
звукове в състава на думата. 
Открива определен звука в 
състава на думата. 
Разграничава гласни звукове 
по техни признаци. 
Разграничава малка и главна 
буква.
Разграничава печатна и 
ръкописна буква.
Пише графически правилно 
изучените главни и малки 
букви.

Определяне броя на 
звуковете и буквите 
в думи.
Откриване на 
посочени звукове в 
състава на думи. 
Правилно и красиво 
изписване на 
изучени малки и 
главни букви и 
свързването им. 
Съставяне на 

изречения и текст по 
илюстрации.
Участие в диалог по

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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конкретна тема с 
опора на 
илюстрация.

Шеста
учебна седмица

11.

12.

Звук и буква Ее. 
Работа с творби, 
тематично обвързани 
с есента (примерни 
творби:
„ Есен”, Николай 
Бистров -  
стихотворение, 
„Есен”- П. Ступел - 
песен, есенни 
картини или 
илюстрации).

Моделиране на 
изречения. Писане на 
букви под диктовка.

Открива гласните звукове на 
изучените букви в състава 
на думата.
Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Разграничава печатни и 
ръкописни букви.
Пише графически правилно 
главните и малките изучени 
букви.
Съставя различни по цел на 
изказване изречения в 
зависимост от 
комуникативната ситуация. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
творби.
Разказва по картина или по 
серия от картини /серия от 
илюстрации/.
Установява сходството и 
различието между две 
творби чрез съпоставката 
им.

Определяне броя на 
звуковете и буквите 
в думи.
Правилно и красиво 
изписване на малки и 
главни букви и 
свързването им с 
изучени букви. 
Преписване на 
букви, думи и 
изречение.
Писане под диктовка 
на букви, думи и 
изречение.
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на грешки при 
оформянето на 
изречението. 
Съставяне на 
съобщителни и 
въпросителни 
изречения и текст по

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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илюстрации.
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора на 
илюстрация. 
Използване на 
геометрични фигури 
при моделиране на 
изречения.
Описване на обекти 
в природата. 
Интерпретиране на 
текста на творби 
чрез участие в 
игрова форма.

Седма
учебна седмица

13.

14.

Съгласни звукове. 
Правопис на 
собствено име.

В магазина за 
плодове и зеленчуци.

Разграничава звуковите 
единици на езика и техните 
признаци /гласни и съгласни 
звукове/.
Открива изучените звукове 
в състава на думата. Чете 
правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Съставя различни по цел на 
изказване изречения в 
зависимост от 
комуникативната ситуация. 
Чете кратък текст.
Разбира смисъла на

Разпознаване на 
букви в достъпен за 
първокласника текст. 
Четене на думи в 
словесен магически 
правоъгълник. 
Правилно и красиво 
писане на думи и 
изречения -  препис и 
диктовка.
Участие в диалог по 
конкретна тема, чрез 
изказване и 
защитаване на 
мнение.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение. 
Проверка на 
писмените записи; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио. 
Аргументирана 

текуща устна и 
писмена 
качествени
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почетеното.
Владее техники на писане на 
думи и изречения.
Използва главна буква при 
писане на собствени имена. 
Ориентира се в 
комуникативноречевата 
ситуация.
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация.

Участие в ролеви 
игри, свързани с 
извършване на 
покупко-продажба. 
Подбиране на 
подходящи езикови 
средства за описване 
на здравословни 
храни.

оценки.

Осма
учебна седмица

15.

16.

Правила за речева 
учтивост 
(благодарност, 
молба, поздрав). 
(Примерен текст за 
работа „Франклин 
поздравява 
приятелите“, Полет 
Буржоа, Бренда 
Кларк).

Дума, изречение, 
текст.

Разграничава в потока на 
речта основните езикови и 
речеви единици -  звук, 
дума, изречение, текст. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.
Владее техники за четене и 
писане на кратки текстове. 
Пише под диктовка кратък 
текст в съответствие с 
изучените правописни 
правила.Различава писмен и 
устен текст .
Възприема художествен 
текст чрез слушане. 
Коментира факти и идеи от 
чужд текст -  художествен. 
Използва речевия етикет 
при поздравления и

Писане под диктовка 
на кратък текст /две 
-  три изречения/. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Преобразуване на 
изречения. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Овладяване на 
техники за четене и 
писане на кратки 
текстове.
Изпълнение на 
различни роли при 
усвояване на

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна 
оценка.
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обръщения в устното 
общуване.
Прилага правила за речева 
учтивост /благодарност, 
молба, поздрав/.

механизма на четене 
-  на слушател и на 
читател 
Възприемане 
художествен текст 
чрез слушане. 
Коментиране в група 
на модели на 
поведение на 
литературен герой, 
свързани с изява на 
взаимопомощ, с 
уважение, 
толерантност и 
съпричастност към 
другите.
Проявяване на 
толерантнст при 
работа в група.

Девета
учебна седмица

17.

18.

Текст и общуване. 

Текст и общуване.

Пише под диктовка кратък 
текст в съответствие с 
изучените правописни 
правила.
Съставя различни по цел на 
изказва изречения в 
зависимост от 
комуникативната ситуация. 
Чете кратък текст 
/предложен от учителя/. 
Разбира смисъла на

Писане под диктовка 
на кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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прочетеното.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране. 
Различава писмен и устен 
текст.
Назовава различни видове 
общуване -  езиково и 
неезиково, устно и писмено, 
електронно и неелектронно. 
Уместно употребява езикови 
и неезикови средства според 
комуникативната ситуация. 
Изразява собствено мнение 
и го аргументира с оглед 
ситуацията на общуване.

техники за четене 
наум и на глас. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора на текст. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

Десета
учебна седмица

19.

20.

Съгласният звук й и 
гласният звук и.

Гласни и съгласни 
звукове.

Разграничава звуковите 
единици на езика и техните 
признаци.
Изговаря правилно 
звуковете в думите.
Чете правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви.

Описване на 
наблюдаван предмет

Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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Единадесета 
учебна седмица

21.

22.

Изречения, 
съдържащи имена.

Изречения, 
съдържащи имена.

Пише изречения, 
съдържащи имена, чрез 
препис и под диктовка. 
Оформя графически 
правилно началото и края на 
изречението
Пише с главна буква имена, 
намиращи се на различно 
място в изречението. 
Свързва правилно думите в 
изречението.
Определя границите на 
изречението, съдържащо 
имена, в кратък текст. 
Разбира смисъла на 
прочетеното.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

Използване на 
геометични фигури 
за моделиране на 
изречение.
Писане под диктовка 
на изречения, 
съдържащи имена и 
кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Изразително четене 
на текст, предложен

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
проверка на
тетрадките;
написаното от
учениците.
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от учителя.
Прави с помощта на 
учителя
умозаключения и 
изводи, свързани със 
съдържанието на 
текста.

Дванадесета 
учебна седмица

23.

24.

Проверка правописа 
на думи чрез други 
думи.

Проверка правописа 
на думи чрез други 
думи.

Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Проверява правописа на 
думи чрез други думи. 
Оформя графически 
правилно началото и края на 
изречението. Свързва 
правилно думите в 
изречението.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

Писане под диктовка 
на думи с 
правописни 
особености в края, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Овладяване на 
техники за четене на 
ръкописен и печатен 
текст наум и на глас. 
Изразително четене 
на текст.
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ. 
Организиране на 
класно състезание 
„Правописаници“

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.
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Тринадесета 
учебна седмица

25.

26.

Благопожелания, 
свързани с
празничния календар
-  Коледа.

Благопожелания, 
свързани с
празничния календар
-  Коледа и Нова 
година, Василица.

Използва речевия етикет 
при поздравления и 
обръщения в устното 
общуване.
Съставя в устна форма 
благопожелания, свързани с 
празничния календар -  
Коледа, Нова година, 
Василица.
Ориентира се в
комуникативноречевата
ситуация.
Изразява собствено мнение 
и го аргументира с оглед на 
ситуацията.

Словесно описване 
на идея за 
благопожелания, 
свързани с 
празниците Коледа, 
Нова година и 
Василица.
Учене с електронни 
учебни материали. 
Даване на примери 
за благопожелания, 
свързани с празници 
и обичаи. 
Коментиране на 
произведения на 
различни култури и 
етноси.
Участие в диалог по 
конкретна тема чрез 
изказване и 
защитаване на 
мнение.

Формиращо
оценяване:
поощрение,

Чет ирин адесет а 
учебна седмица

27. Стихотворения за 
Коледа и Нова 
година Примерни 
текстове за работа: 
„Новогодишна 
песен“, Йордан 
Стубел, „Хей, 
другари“ -  Йордан

Различава произведения от 
различни литературни 
видове.
Рецитира наизуст кратки 
стихотворения.
Възприема художествен 
текст чрез слушане. 
Отговаря с кратък коментар

Интерпретиране на 
текста на 
литературни 
произведения чрез 
участие в групова и в 
екипна дейност, в 
игрови и сценични 
форми.

Формиращо
оценяване:
работа в група; 
поощрение 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.
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28.

Стубел.

Приказки и разкази 
за Коледа и Нова 
година Примерен 
текст за работа: 
„Дядо Коледа“, Асен 
Разцветников.

на въпроси, свързани със 
съдържанието на 
художествен текст.
Задава въпроси по 
съдържанието на 
литературно произведение.

Рецитиране на 
стихотворения. 
Задаване на въпроси 
по съдържанието на 
литературни и 
фолклорни творби. 
Планиране на 
дейности за 
изпълнение на 
индивидуална задача 
или при работа в 
група.
Изразяване на лична 
позиция по 
художествен текст и 
адекватно приемане 
на чужда гледна 
точка.

Петнадесета 
учебна седмица

29.

30.

Текст. Заглавие на 
текста.

Текст. Заглавие на 
текста.

Владее техники за четене и 
писане на думи, изречения и 
кратки текстове. Разбира 
смисловата цялост на 
изреченията в текста. 
Различава дума от 
изречение. Разпознава 
препинателните знаци за 
край на изречение -  точка, 
въпросителен и удивителен. 
Проверява правописа на 
думи чрез други думи.

Преписване и 
писане под диктовка 
на кратък текст -  
четливо и красиво. 
Правилно записване 
заглавието на текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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Използва главна буква при 
писане на имена. Разбира 
смисъла на прочетеното. 
Озаглавява текст.
Отговаря кратко на въпроси 
по съдържанието на 
изучаван текст. Преразказва 
устно кратък текст.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас.

Шестнадесета 
учебна седмица

31.

32.

Писмен и устен 
текст.

Писмен и устен 
текст.

Различава писмен от устен 
текст.
Владее техники за четене и 
писане на кратки текстове. 
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем текстове. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.
Прави с помощта на учителя 
умозаключения и изводи, 
свързани със съдържанието 
и със структурата на текста.

Преписване и 
писане под диктовка 
на кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
препис и диктовка 
грешки. Обясняване 
/с помощта на 
учителя/ на 
лексикалното 
значение на дума. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на грешки при 
оформянето на 
текста: заглавие, 
изречението -  главна 
буква в началото и 
препинателен знак в

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; огледално 
оценяване; 
поощрение. 
Проверка на 
тетрадките.
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края. Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора по текст. 
Изразително четене 
на текст.

Седемнадесета 
учебна седмица

33.

34.

Художествен и 
нехудожествен текст.

Художествен и 
нехудожествен текст.

Разграничава в потока на 
речта основните езикови и 
речеви единици -  звук, 
дума, изречение, текст. 
Разграничава художествен 
от нехудожествен текст.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
нехудожествени текстове. 
Коментира факти и идеи от 
чужд текст -  художествен и 
нехудожествен.
Търси и извлича с помощта 
на учителя конкретна 
инормация от художествен и 
нехудожествен текст.
Пише под диктовка кратък 
текст в съответствие с 
изучените правописни 
правила.

Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Преписване и 
писане под диктовка 
на кратък текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
препис и диктовка 
грешки. Обясняване 
/с помощта на 
учителя/ на 
лексикалното 
значение на дума. 
Изразително четене 
на текст.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.

Осемнадесета 
учебна седмица

35. Диалог. Чете правилно и с разбиране 
малки по обем

Овладяване на 
техники за четене

Формиращо
оценяване:

стр .15



36. Диалог.Примерен 
текст за работа 
„Врабче“, Иван 
Цанев.

художествени или 
нехудожествени текстове в 
диалогична форма. Изговаря 
правилно звуковете в 
думите.
Ориентира се в 
комуникативно речева 
ситуация /Кой говори? На 
кого говори? Защо? Кога? 
Къде? Как?
Включва се уместно в 
диалог по конкретна тема.

наум и на глас. 
Участие в диалог по 
конкретна тема с 
опора по текст. 
Изразително четене 
на текст. 
Възприемане на 
художествен текст в 
диалогична форма 
чрез слушане. 
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна 
качествена 
оценка.

ВТОРИ УЧЕБЕН 
СРОК 14 учебни 
седмици

Деветнадесета 
учебна седмица

37.

38.

Съгласни звукове.

Буквосъчетанието
дж.

Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви. 
Прави проверка на 
правописа на думи чрез 
други думи.
Чете правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Разбира смисловата цялост 
на изречението.
Пише правилно думи с дж. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.

Откриване на думи в 
словесен магически 
правоъгълник. 
Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
Проверка на
тетрадките.
Аргументирана
текуща устна
качествена
оценка.
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Учене с електронни 
учебни материали.

Двадесета 
учебна седмица

39.

40.

Буквосъчетанието дз.

Буквосъчетанията дз 
и дж.
Примерен текст за 
работа „Снежанка и 
седемте джуджета“, 
Братя Грим.

Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви.
Чете правилно думи в 
съответствие със звуковия 
им състав.
Разбира смисловата цялост 
на изречението.
Пише правилно думи с дз и 
дж.
Пренася правилно части от 
думи.
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране. 
Възприема художествен 
текст чрез слушане. 
Различава произведения от 
различни литературни 
видове -  приказка. 
Преразказва устно епизод от 
приказка.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
герои, литературно 
произведение, автор.

Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Възприемане на 
приказка чрез 
слушане.
Учене чрез 
електронни учебни 
материали. 
Изразяване на лична 
позиция по изучаван 
художествен текст и 
защитаване на 
мнение.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна и 
качествена 
оценка.

Двадесет и първа 41. Буквите ч, х, ц и Чете правилно думи в Преписване и Формиращо
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учебна седмица

42.

техните звукове. 

Буква щ.

съответствие със звуковия 
им състав.
Означава с букви звуковия 
състав и строеж на думите, 
без да пропуска букви.
Пише правилно думи с 
буква щ.
Пренася правилно части от 
думи.

Изучаването на буква щ не 
изисква учениците да 
правят звуково-буквен 
модел на думата.

писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на грешки при 
оформянето на 
изречението -  главна 
буква в началото и 
препинателен знак в 
края.
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас.

оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.

Двадесет и втора 
учебна седмица

43.

44.

Буква ю. 

Буква я.

Разграничава звук и буква в 
състава на думата. Определя 
границите на изречението в 
текста. Пише правилно думи 
с ю и я. Съставя различни 
по цел на изказване 
изречения в зависимост от 
комуникативната ситуация.

Четливо и красиво 
изписване на буквите 
и връзките между 
тях.
Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст.

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
Проверка на
тетрадките.
Аргументирана
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Разпознава препинателните 
знаци за край на изречение -  
точка, въпросителен, 
удивителен.
Чете правилно, изразително 
и с разбиране малки по обем 
художествени или 
нехудожествени текстове. 
Усвоява механизъм на 
четене с разбиране.______

Изучаването на буквите 
ю и я не изисква 
учениците да правят 
звуково-буквен модел 
на думата._____________

Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Изразително четене 
на текст.
Изпълнение на 
различни роли в 
общуването -  на 
слушащ и на 
говорещ.

текуща устна
качествена
оценка.

Двадесет и трета 
учебна седмица

45.

46.

Буква ь и
буквосъчетание ьо.

Буквосъчетания йо и 
ьо.

Разграничава звук и буква в 
състава на думата. 
Разпознава гласни и 
съгласни звукове.. Пише 
правилно думи с ьо и йо. 
Чете правилно и 
изразително малки по обем 
текстове. Усвоява 
механизъм на четене с 
разбиране._______________
Изучаването на буква ь 
не изисква учениците да

Преписване и 
писане под диктовка 
на букви, думи, 
изречения, текст. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка грешки. 
Обясняване /с 
помощта на учителя/ 
на лексикалното 
значение на дума.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение. 
Проверка на 
тетрадките.
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правят звуково-буквен 
модел на думата.

Учене с електронни 
учебни материали.

Двадесет и 
четвърта 
учебна седмица

47.

48.

Българската азбука. 
Примерен текст за 
работа
„Звуци и букви“, 
Калина Малина.

Библиотека.

Познава реда на буквите в 
българската азбука. Познава 
печатните и ръкописните 
букви от българската азбука. 
Чете правилно, изразително 
и с разбиране малки по обем 
текстове.
Рецитира наизуст кратки 
стихотворения.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
литературно произведение.

Изразително четене 
на художествен 
текст.
Използва електронни 
средства при учене -  
писане на букви и 
думи с кирилица 
чрез електронни 
средства.
Рецитиране на 
стихотворение. 
Откриване на 
прилики и разлики в 
елементи на букви от 
чужди езици. 
Рисуване на 
образи/смешно -  
забавни,
декоративни / на 
букви от българската 
азбука.
Виртуално 
посещение на 
библиотека. 
Подреждане на 
класна бибилиотека. 
Ориентира се в 
оформлението на

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение.
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книгата /корици,
страници,
илюстрации/.

Двадесет и пета 
учебна седмица

49.

50.

Приказките. 
Примерни текстове 
за работа „Мечката и 
лошата дума“, 
българска народна 
приказка.

Моята любима 
приказка.

Разпознава приказката от 
разказа. Чете правилно и с 
разбиране малки по обем 
приказки.
Преразказва устно достъпни 
за възрастта кратки 
приказки.
Изразително четене на 
познат художествен текст. 
Разпознава средства за 
неезикова комуникация -  
жест, мимика, поза на 
тялото.

Четене на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. Устно 
преразказване на 
епизод от кратък 
художествен текст. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Писане на кратък 
текст чрез 
самодиктовка. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати в 
диктовка и тест 
грешки.
Учене чрез 
електронни средства. 
Интерпретиране на 
текста на прочетено 
литературно и 
фолклорно 
произведение чрез 
участие в игрови и 
сценични форми.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; 
поощрение.
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Изработване на 
книжка по приказка. 
Свързване на точки 
за изграждане на 
образ на герой от 
приказка.

Двадесет и шеста 
учебна седмица

51.

52.

Гатанки.
Примерен текст за 
работа: фолклорни 
гатанки и авторови 
гатанки -  от Дядо 
Благо, Асен 
Разцветников.

Пролетни празници 
Примерни текстове 
за работа: „Песента 
на синчеца“, Иван 
Вазов; „На 
Гергьовден“, Ран 
Босилек; „Славният 
художник“, 
Елисавета Багряна.

Различава произведения от 
различни литературни и 
фолклорни видове -  гатанка. 
Отгатва достъпни за 
възрастта гатанки; задава 
въпроси по съдържанието на 
прочетено литературно и 
фолклорно произведение. 
Рецитира наизуст 
стихотворение.
Разграничава стихотворна 
от нестихотворна реч.
Чете произведения от 
литературата за деца. 
Отговаря с кратък коментар 
на въпроси, свързани със 
съдържанието на 
художествен текст.
Изгражда си представа за 
автора чрез негови значими 
произведения. Установява 
сходството и различието 
между две литературни 
творби чрез съпоставянето

Четене на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Представяне на 
творби или книга, 
свързана с темата на 
урока.
Събиране на 
подходящи творби от 
домашната, класната 
или училищната 
библиотека за 
подготовка и 
отбелязване на 
празници и обичаи. 
Търсене и извличане 
с помощта на 
учителя на 
конкретна 
информация от

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; работа в 
група; поощрение. 
Аргументирана 
текуща устна 
оценка.
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им.
Изразява емоционално -  
оценъчно отношение към 
литературни и фолклорни 
произведения и автори.

художествен текст. 
Установяване на 
сходството и 
различието между 
литературни 
произведения чрез 
съпоставката им. 
Запознаване със 
съдържанието на 
значими 
произведения на 
класиката в 
литературата за деца 
и фолклора, на 
съвременната 
литература за деца.

Двадесет и седма 
учебна седмица

53.

54.

Разказ по картини. 
Примерен материал 
за работа -  картини, 
илюстриращи 
природно явление -  
дъжд, буря, слънчево 
време и др.

Преразказ на 
приказка по 
илюстрации.

Съчинява кратък устен и 
писмен текст /от три- четири 
изречения/ по серия 
картини. Определя 
участниците в случката. 
Озаглавява текст.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
художествени текстове. 
Отговаря кратко на въпроси 
по съдържанието на 
изучавано произведение.

Създаване на кратък 
писмен текст по 
серия от картини. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Писане на кратък 
текст под 
самодиктовка. 
Поправяне /с 
помощта на учителя/ 
на допуснати грешки 
в самодиктовка. 
Използване на

Формиращо
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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информация от 
различни източници 
-  книги, детски 
енциклопедии, 
детски списания. 
Откриване на факти 
и връзки за природни 
явления. Преразказва 
устно съдържанието 
на приказка.
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение. 
Планиране на 
дейности за 
изпълнение на 
индивидуална 
задача.
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Двадесет и осма 
учебна седмица

55.

56.

Разказ. Примерен 
текст за работа - 
„Цъфналата вишня“, 
Дора Габе.

Приказки в рими. 
Примерен текст за 
работа - „Комарко“ - 
Пламен Цонев.

Различава произведения от 
различни литературни 
видове.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
художествени текстове. 
Отговаря кратко на въпроси 
по съдържанието на 
изучавано произведение. 
Разграничава стихотворна 
от нестихотворна реч. 
Ориентира се в 
съдържанието на изучавано 
литературно произведение. 
Доказва, че е разбрал 
прочетеното.
Изгражда си представа за 
автора чрез негови значими 
произведения.

Четене на 
произведения от 
литературата за деца. 
Споделяне на 
впечатления от 
изучавани 
произведения.
Устно преразказване 
на кратък откъс от 
повествователен 
текст.
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение.

Наблюдение на 
изявите на 
учениците при 
четене. 
Формиращо 
оценяване: 
работа над 
грешката; 
поощрение.

Двадесет и девета 
учебна седмица

57.

58.

Детски
енциклопедии. 

Детски списания.

Чете кратки текстове от 
детски енциклопедии и 
детски списания. Отговаря 
кратко на въпроси по 
съдържанието на прочетени 
текстове.
Споделя впечатления от 
прочетени текстове. 
Разграничаване на начини и 
средства за общуване.

Използване на 
информация от 
детски енциклопедии 
и детски списания. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на

Наблюдение на 
изявите на 
учениците при 
четене. 
Формиращо 
оценяване:
работа над
грешка;
поощрение.
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прочетени текстове. 
Откриване на факти 
и връзки в 
нехудожествени 
текстове.

Тридесета учебна 
седмица

59.

60.

Представяне на 
любима книга и 
нейния автор.

Представяне на 
любим герой от 
художествен текст

Познава съдържанието на 
значими произведения от 
класиката и литературата за 
деца и фолклора и на 
съвременната литература за 
деца.
Споделя впечатления от 
изучавани или неизучавани 
цялостни произведения. 
Изгражда си представа за 
автора чрез негови значими 
произведения.

Разпознаване и 
представяне на книги 
от домашната, 
класната или 
училищната 
библиотека. 
Споделяне на 
впечатления от 
изучавани 
произведения.
Четене на 
литературни и 
фолклорни 
произведения. 
Овладяване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение. 
Разпознаване на 
номер на страница в 
книга.

Наблюдение на 
изявите на 
учениците при 
четене. 
Формиращо 
оценяване:
поощрение.

Качествена
оценка.
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Тридесет и първа 
учебна седмица

61.

62.

Диктовка

Откъс от по-голямо 
литературно 
произведение „Пипи 
дългото чорапче“, 
Астрид Линдгрен.

Записва графически 
правилно текст под 
диктовка.
Определя границите на 
изречението в текста. 
Оформя графически 
правилно началото и края на 
изречението. Използва 
главна буква при записване 
на собствени имена. 
Проверява правописа на 
думи чрез други думи.
Чете правилно и с разбиране 
малки по обем 
художествени текстове. 
Интерпретира съдържанието 
на изучавани значими 
произведения на класиката в 
литературата за деца.

Писане на текст под 
диктовка.
Поправяне на 
допуснати при 
диктовката грешки.

Споделяне на 
впечатления от по- 
голяма литературна 
творба.
Използване на 
техники за четене 
наум и на глас. 
Разбира значението 
на непознати думи в 
контекста на 
изучавано 
произведение. 
Доказва, че познава 
съдържанието на 
значими 
произведения от 
класиката и 
литературата за деца 
и фолклора и на 
съвременната 
литература за деца.

Формиращо
оценяване:
работа над 
грешка; 
поощрение; 
събиране на 
материали и 
подреждане на 
портфолио.
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Учебни часове: 2 часа седмично 32учебни седмици - 64 часа годишно

Разпределение на учебните седмици и броя на часовете по етапите на обучение:
• Предбуквен етап: 2 учебни седмици или 4 избираеми учебни часа.
• Буквен етап: 22 учебни седмици или общо 44 избираеми учебни часа.
• Следбуквен етап: 8 учебни седмици или общо 16 избираеми учебни часа.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА
(1 учебен час седмично)

I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Настоящата учебна програма описва съдържанието на обучението за разширена подготовка по 
математика в първи клас, чрез което се подпомага изграждането на математическа компетенност и на 
други ключови компетентности. Аритметичните и геометричните знания във всяка от темите на 
учебната програма (описани са в структурен компонент „Учебно съдържание“ от учебната програма 
по математика за първи клас -  общообразователна подготовка) се изучават в езинство, като водещи са 
тези в областта на аритметиката. В настоящата учебна програма се поставя акцент на системното 
изграждане (чрез всяка тема) на умения у първокласниците за реш аване на текстови задачи с едно 
пресмятане. Приоритетите на работа с текстови задачи в първи клас са насочени към:

• специфика на работа с текстови задачи през неявен период и през явен период, 
съобразени с етапите на ограмотяване на първокласниците (предбуквен, буквен и 
следбуквен);

• изграждане на представа у първокласниците за текстова задача и разширяване на 
представата;

• съставяне на текстови задачи.

Чрез учебата програма по математика за първи клас -  разширена подготовка се реализират 
образователни задачи, насочени към:

® подкрепа при формирането и разширяване на базисните знания, умения и отношения, 
свързани с постигане на изискванията за резултатите от общообразователната подготовка 
по математика;

• развитие на мисленето, паметта и въображението;
« мотивиране за извършване на математически дейности;
•  извършване на математически изследвания и неявно усвояване на методи на научно 

познание;
• преодоляване на дефицити при решаване на текстови задачи в училищното обучение;
• формиране на умения за прилагане на знанията и уменията в практиката.



ш. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗШИРЕНАТА ПОДГОТОВКА ПО 
МАТЕМАТИКА ЗА I КЛАС

Области на компетентност Знания, умения и отношения
Числа Познава, чете и пише числата от 0 до 20 и числата !0, 20, 30, 

40, 50. 60, 70, 80, 90, 100.
Познава принципа за изграждане на редицата на естествените 
числа, разграничава цифра, число, едноцифрени и 
двуцифрени числа.
Брои в прав и обратен ред до 20, по десетици до 100.
Сравнява числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 
80, 90,100 и използва знаците „<“ и ‘ за представяне 
на математическите отношения „повече“, „по-малко” и 
„толкова, колкото“.
Подрежда числа по правило, открива правило на образуване 
на редица от числа.
Извършва аритметичните действия събиране и изваждане 
с числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100. разбира връзката между компонентите и резултата на 
аритметичните действия с числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Използва знаците и за 
представяне на аритметичните действия събиране и 
изваждане.

Геометрични фигури и тела Разпознава и чертае върху квадратна мрежа.геометричните 
фигури триъгълник, кзадрат и правоъгълник, знае елементите 
им страна и връх.
Чертае отсечка по зададена дължина в сантиметри и в 
квадрата мрежа.
Разпознава геометричната фигура кръг.

Измерване Знае'мерната единица за дължина сантиметър, извършва 
дейтвня с нея, измерва и чертае отсечки, като използва 
правилно линия.
Знае мерната единица за маса килограм, извършва действия с 
нея.
Знае мерната единица за време час.
Разпознава по стойност българските банкноти и монети 
(стотинка, лев),

Моделиране

................

Моделира обекти с число. Моделира с числови изрази 
ситуации, описани с отношенията „с ... повече от ...“, „с ... 
по-малко о т ...“.
Оценява и обяснява получените резултати при решаването на 
даден проблем.
Разбира информация от текст, илюстрация, схема.
Решава със събиране или с изваждане проста текстова задача.



IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Глобалните теми и съответните математически компетентности като очаквани 
резултати от обучението следват формулираните такива в учебната програма за 
общообразователната подготовка по математика в I клас, но чрез разширената подготовка се 
осигурява поддържане и надграждане. Повишава се сложността на предлаганите задачи, 
включването на изучаваните математически обекти в нови връзки, частта на занимателните и 
игровите елементи и разглежданите практически проблеми.

Не се предлага въвеждане на нови математически понятия. 

V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПО МАТЕМАТИКА В ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 
РАЗШИРЕНАТА ПОДГОТОВКА

Акцент в оценяването на постиженията на първокласниците в избираемите часове -  
разширена подготовка по математика, се поставя на формиращото оценяване, което се 
изразява в прилагане на следните техники: изработване на портфолио на ученика, огледално 
оценяване -  постига се сумативно, като на ученика се поставят символи или точки, които 
като се сумират, дават представа за развитието му; работа върху грешката -  създава се 
възможност за следене и навременно коригиране работата на ученика, без да се натрупват и 
затвърдяват грешки, в т. ч. системна проверка на тетрадките на учениците; поощрението -  
подпомага формирането на самооценка и насочва вниманието на ученика към реални ползи 
от положените усилия; работа в група -  осигурява възможност за оценка и самооценка.

Оценката на първокласника се отбелязва само с качествени показатели. В първите дни от 
учебната година, извън учебните часове, се провежда индивидуална входяща диагностика на 
знанията и учебни часове. В избираемите учебни часове приоритетно се търсят възможности 
за разширяване и надграждане на знанията и уменията на учениците по математика.



Използвана литература:
Текстовите задачи в обучението по математика 1 . - 4  клас. Практическа методика за 
началния учител. Гарчева, Юлияна, изд. „Просвета -  София" АД.
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Учебен срок. 
Учебна 
седмица

№
на

урочната
единица

Тема на урочната 
единица

Компетентностите 
като очаквани 

резултати

Контекст и 
дейности

Методи и 
форми на 
оценяване

Бележки

1 2 3 4 5 6 7
I учебен срок 

18 учебни седмици
Първа учебна 
седмица

1. Пространствено
ориентиране

Използва 
математически 
представи за 
пространствено 
ориентиране, 
сравняване на 
количества и за 
подреждане на 
обекти по зададени 
признаци.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали и 
рисунки.

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Втора учебна 
седмица

2. Числа и цифри 1 и 
2.
Кръг.

Използва 
математически 
представи за 
пространствено 
ориентиране, 
сравняване на 
количества и за 
подреждане на 
обекти по зададени 
признаци. Познава 
количествените 
характеристики на

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
кръгли форми в 
предмети от

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.
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числата 1 и 2 и 
техните означения с 
цифри. Разпознава 
геометричната 
фигура кръг.

обкръжението на 
детето.
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали и 
рисунки.

Трета учебна 
седмица

3. Действия събиране 
и изваждане. 
Триъгълник.

Познава 
количествените 
характеристики на 
числата 1, 2 и 3 и 
техните означения с 
цифри. Използва 
знаците + и -  за 
представяне на 
действията събиране 
и изваждане. 
Изразява 
математическите 
отношения „повече“, 
„по-малко“, „толкова 
-  колкото“ със 
знаци.
Разпознава 
геометричните 
фигури триъгълник и 
кръг.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Проверка на 
резултат от

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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извършено 
аритметично 
действие. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали и 
рисунки.

Четвърта 
учебна седмица

4. Числата от 0 до 4. 
Сравняване на 
сбор с число.

Познава 
количествените 
характеристики на 
числата 0, 1, 2, 3 и 4 
и техните означения 
с цифри. Използва 
знаците + и -  за 
представяне на 
действията събиране 
и изваждане. 
Разпознава 
геометричните 
фигури квадрат, 
триъгълник и кръг.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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Пета учебна 
седмица

5. Числата от 0 до 5. 
Разместително 
свойство. 
Изваждане на 
равни числа.
Устно поднасяне и 
решаване на 
текстова задача с 
помощта на 
нагледни опори.

Познава 
количествените 
характеристики на 
числата от 1 до 5, 
числото 0 и техните 
означения с цифри. 
Брои до 5 в прав, в 
обратен ред и 
поредно.
Определя мястото на 
числата от 1 до 5 в 
редицата на 
естествените числа. 
Използва връзката 
между събирането и 
изваждането при 
намиране на 
стойността на 
числови изрази.

Подреждане на Формиращо
числа и на числови оценяване -
редици за поощрение,
установяване на работа над
взаимовръзки грешката.
между числата и
тях. Наблюдение на
Определяне на устните
брой обекти и отговори на
сравняване на учениците.
оличества.
Свързване на Проверка на
аритметични тетрадките.
действия с
практически
решения и
формулиране на
отговор.
Проверка на
резултат от
извършено
аритметично
действие.
Използване на
информация,
представена чрез
дидактически
материали и
рисунки за
решаване на
текстови задачи.
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Шеста
учебна седмица

. Сравняване, 
събиране и 
изваждане на 
числата от 0 до 6. 
Килограм.

Познава 
количествените 
характеристики на 
изучените числа и ги 
сравнява. Събира и 
изважда изучените 
числа.
Сравнява сбор и 
разлика с число. 
Представя числата 
до 6 като сбор от две 
числа. Познава 
мерната единица за 
маса килограм и 
нейното означение 
(кг).

Подреждане на Формиращо
числа и на числови оценяване:
редици за поощрение,
установяване на работа над
взаимовръзки грешката.
между числата и
тях. Наблюдение на
Описване на устните
количествени отговори на
отношения от учениците.
реалността.
Определяне на Проверка на
брой обекти и тетрадките.
сравняване на
количества.
Свързване на
аритметични
действия с
практически
решения и
формулиране на
отговор.
Проверка на
резултат от
извършено
аритметично
действие.
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Седма
учебна седмица

7. Сравняване, 
събиране и 
изваждане на 
числата от 0 до 7.

Устно поставяне и 
решаване на 
текстова задача 
чрез нагледни 
опори.

Познава 
количествените 
характеристики на 
изучените числа и ги 
сравнява. Събира и 
изважда изучените 
числа. Сравнява сбор 
и разлика с число. 
Представя числата 
до 7 като сбор от две 
числа. Познава 
мерната единица за 
маса килограм и 
нейното означение 
(кг). Разпознава 
геометричните 
фигури квадрат, 
триъгълник и кръг.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества.
Четене и съкратено 
записване на 
изучаваните мерни 
единици (кг). 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор при устно 
решаване на 
текстова задача. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Осма
учебна седмица

8. Числата от 0 до 8. 
Събиране на три и 
повече числа.

Устно поднасяне

Разбира принципа за 
изграждане на 
редицата на 
естествените числа. 
Познава

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение,
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и решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане 
от изваждане.

количествените 
характеристики на 
изучените числа и ги 
сравнява. Събира и 
изважда числата от 0 
до 8. Събира три и 
повече числа. 
Разпознава 
геометричните 
фигури квадрат, 
триъгълник и кръг.

брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор -  устно 
решаване на 
текстова задача 
чрез нагледни 
опори.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.

работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.
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Девета
учебна седмица

Сравняване, Разбира принципа за Описване на Формиращо
събиране и изграждане на количествени оценяване -
изваждане на редицата на отношения от работа по
числата от 0 до 9. естествените числа. реалността. групи,

Познава Определяне на поощрение,
Устно решаване на количествените брой обекти и работа над
текстова задача с характеристики на сравняване на грешката.
едно пресмятане изучените числа и ги количества.
от събиране и сравнява. Събира и Свързване на Наблюдение на
изваждане. изважда с изучените аритметични устните

числа. действия с отговори на
Решава устно практически учениците.
текстова задача с решения и
едно пресмятане от формулиране на Проверка на
събиране и отговор. Устно тетрадките.
изваждане чрез решаване на
нагледни опори. текстова задача с 

едно пресмятане с 
помощта на 
нагледни опори. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
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Десета
учебна седмица

10. Сравняване, 
събиране и 
изваждане на 
числата до 10. 
Монети и 
банкноти. 1 
стотинка, 2 
стотинки, 5 
стотинки, 10 
стотинки, 1 лев, 2 
лева; 5 лева, 10 
лева. Събиране и 
изваждане на 
стотинки и левове.

Разбира принципа за 
изграждане на 
редицата на 
естествените числа. 
Брои до 10 в прав, в 
обратен ред и 
поредно. Сравнява 
числата до 10. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане с 
числата до 10. 
Събира три и повече 
числа.
Разпознава по 
стойност монетите 1 
стотинка, 2 
стотинки, 5 
стотинки, 10 
стотинки, 1 лев, 2 
лева; и банкнотите 5 
лева, 10 лева. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане със 
стотинки и левове.

Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки 
между числата и 
тях.
Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества.
Четене и съкратено 
записване на 
изучените мерни 
единици.
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на задачи 
с българските 
банкноти и монети 
-  лев и стотинка.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Единадесета 11. Сравняване, Познава Подреждане на Формиращо
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учебна седмица събиране и 
изваждане на 
числата до 10. 
Събиране и 
изваждане до 10 с 
изучените мерни 
единици.
Събиране на три и 
повече.

Решаване на 
текстова задача с 
българските 
монети и 
банкноти.

количествените 
характеристики на 
числата до 10 и ги 
сравнява. Представя 
числата до 10 като 
сбор от две числа. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане с 
числата до 10. 
Сравнява сбор и 
разлика с число. 
Събира три и повече 
числа.
Познава мерната 
единица за маса 
килограм и нейното 
означение (кг). 
Разпознава по 
стойност монетите 1 
стотинка, 2 
стотинки, 5 
стотинки, 10 
стотинки, 1 лев, 2 
лева; и банкнотите 5 
лева, 10 лева. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане с 
изучените мерни 
единици.__________

числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки 
между числата и 
тях.
Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества.
Четене и съкратено 
записване на 
изучените мерни 
единици.
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на задачи 
с българските 
банкноти и монети
-  лев и стотинка. 
Решаване на 
логически задачи

оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Оценка на 
писмените 
работи чрез 
кратка и 
аргументирана 
рецензия.
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Решава устно 
текстова задача с 
едно пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

за откриване на 
отношения, връзки 
и закономерности. 
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинаторното 
мислене. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

Дванадесета 
учебна седмица

12. Десетица. Числата 
от 11 до 20 -  
четене, писане, 
броене.

Сравняване на 
числата от 11 до 
20.

Представя
десетицата като сбор 
от 10 единици. Чете 
и записва с цифри 
числата от 11 до 20. 
Познава значението 
на цифрите според 
позицията им в 
записа на числата. 
Брои до 20 в прав, в 
обратен ред и 
поредно. Сравнява 
числата до 20.

Записване на числа 
с цифри. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки в 
тях.
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинаторното

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение.

Работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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мислене. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

Тринадесета 
учебна седмица

13. Едноцифрени
числа.
Двуцифрени
числа.
Представяне на 
числата от 11 до 
20 като сбор на 
десетици и 
единици.

Представя
десетицата като сбор 
от 10 единици. Чете 
и записва с цифри 
числата от 11 до 20. 
Познава значението 
на цифрите според 
позицията им в 
записа на числата. 
Брои до 20 в прав, в 
обратен ред и 
поредно. Сравнява 
числата до 20.

Записване на числа 
с цифри. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки в 
тях.
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинаторното 
мислене. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Четиринадесета 14 Точка и отсечка 
Сантиметър.

Разпознава точка и Четене и съкратено Формиращо
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учебна седмица Означаване на 
сантиметър (см) -  
Дължина на 
отсечка.
Измерване на 
отсечки. Събиране 
и изваждане с 
мерната единица 
сантиметър.

отсечка. Използва 
чертожна линия за 
измерване и чертане 
на отсечка по дадена 
дължина. Записва 
резултата от 
измерването на 
отсечка в
сантиметри. Познава 
мерната единица за 
дължина сантиметър 
и нейното означение 
(см). Извършва 
действията събиране 
и изваждане с 
мерната единица 
сантиметър.

записване на 
изучаваните мерни 
единици. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки 
между числата и 
тях. Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Петнадесета 
учебна седмица

15. Устно решаване на 
текстови задачи.

Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Устно решаване на 
текстови задачи с 
помощта на

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

стр .13



илюстриране на 
ситуация от 
учениците с 
дидактически 
материали.

Шестнадесета 
учебна седмица

16. Правоъгълник. 
Елементите страна 
и връх на 
правоъгълник, 
квадрат и 
триъгълник.

Разпознава
геометричната
фигура
правоъгълник и 
елементите й страна 
и връх.
Разпознава 
елементите на 
триъгълник, 
правоъгълник и 
квадрат -  точката 
като връх, отсечката 
като страна.
Измерва в 
сантиметри 
дължините на 
страните на 
триъгълник, квадрат 
и правоъгълник.

Откриване и 
назоваване на 
правоъгълни, 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Преоткриване на 
геометрични 
фигури в 
произведения на 
изобразителното 
изкуство и 
създаване на 
картини, съставени 
от геометрични 
фигури.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Седемнадесета 
учебна седмица

17. Събираемо, сбор. 
Устно решаване на 
текстова задача.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Сравнява

Откриване на 
прилики и разлики 
в елементи на 
цифри и на букви 
(при означенията) 
от различни езици.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над
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стойностите на 
числени изрази. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране. Решава 
текстова задача от 
събиране и 
изваждане с едно 
пресмятане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. Устно 
решаване на 
текстови задачи с 
помощта на 
илюстриране на 
ситуация от 
учениците с 
дидактически 
материали.

грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Осемнадесета 
учебна седмица

18. Изваждане на 
едноцифрено 
число от 
двуцифрено без 
преминаване. 
Изваждане на 
двуцифрено число 
от двуцифрено без 
преминаване (с 
разлагане на 
умаляемото и 
умалителя).

Познава значението 
на цифрите според 
позицията им в 
записа на числата. 
Извършва действия 
събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Сравнява 
стойностите на 
числени изрази. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при

Записване на 
числата с цифри. 
Откриване и 
назоваване на 
правоъгълни, 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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решаване на задачи 
от изваждане.

отговор.

II учебен срок
14 учебни седмици

Деветнадесета 19. Квадратна мрежа. Разпознава Откриване и Формиращо
учебна седмица Математически геометричната назоваване на оценяване -

етюди: фигура правоъгълни, работа по
триъгълник, правоъгълник и квадратни, групи,
квадрат, елементите й страна триъгълни и кръгли поощрение,
правоъгълник, и връх. форми в предмети работа над
кръг. Разпознава от обкръжението грешката.

елементите на на детето.
триъгълник, Чертане на Наблюдение на
правоъгълник и правоъгълник и устните
квадрат -  точката квадрат в отговори на
като връх, отсечката квадратна мрежа. учениците.
като страна. Построяване на
Измерва в триъгълник,
сантиметри правоъгълник и
дължините на квадрат във
страните на виртуална
триъгълник, квадрат квадратна мрежа.
и правоъгълник. Преоткриване на
Чертае правоъгълник геометрични
и квадрат в фигури в
квадратна мрежа. произведения на

изобразителното 
изкуство и 
създаване на 
картини, съставени
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от геометрични 
фигури.
Представяне на 
матеманически 
обекти с 
математически 
етюди и танци. 
Участие в 
подготовката и 
провеждането на 
тържества с 
математическа 
насоченост.

Двадесета 
учебна седмица

20. Текстова задача 
Елементи на 
текстова задача. 
Записване на 
решение.

Познава елементите 
на текстовата задача 
-  условие, числови 
данни, въпрос. 
Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението. 
Описване на 
математически 
модел на реални и 
картинно 
представени 
практически

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.
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ситуации. 
Откриване на 
възможности за 
преодоляване на 
трудности в 
ученето както 
самостоятелно, 
така и в групи.

Двадесет и 
първа
учебна седмица

21. Текстова задача -  
определяне по 
различен начин на 
условието, 
въпроса и 
числовите данни 
на задачата.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Познава елементите 
на текстовата задача 
-  условие, числови 
данни, въпрос. 
Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Описване на
математически
модел на реални и
картинно
представени
практически
ситуации.
Четене с разбиране 
на текстова задача. 
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Двадесет и 
втора
учебна седмица

22. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Решаване на 
текстова задача -  
подреждане на 
дадени изречения 
така, че да се 
получи текстова

Извършва
действията събиране 
и изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Сравнява 
стойностите на 
числени изрази.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Описване на

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.
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задача. Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране. 
Познава елементите 
на текстовата задача 
-  условие, числови 
данни, въпрос.

математически 
модел на реални и 
картинно 
представени 
практически 
ситуации. 
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението. 
Представяне на 
различни похвати 
за изграждане 
представа за 
текстова задача. 
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинираното 
мислене.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Двадесет и 
трета
учебна седмица

23. Умаляемо, 
умалител, разлика. 
Събиране и 
изваждане с 
преминаванена 
десетицата.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи

Откриване на 
грешки при 
записване и при 
решаване на 
числови изрази. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.
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от изваждане. материали, 
рисунки и схеми.

Двадесет и 
четвърта 
учебна седмица

24. Текстова задача -  
допълване на 
текста на задачата 
(допълване на 
условие към 
въпрос, допълване 
на въпрос към 
условие, 
допълване на 
числови данни).

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Използва 
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Решава текстови 
задачи с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали, 
рисунки и схеми. 
Представяне на 
различни похвати 
за изграждане 
представа за 
текстова задача. 
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Двадесет и пета 
учебна седмица

25 Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Решаване на

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Използва

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение,
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„неподредени“ 
текстови задачи.

наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Прави проверка на 
изваждането със 
събиране. Решава 
текстова задача с 
едно пресмятане от 
събиране и 
изваждане. Познава 
елементите на 
текстовата задача.

формулиране на 
отговор. 
Проверяване на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие. 
Откриване на 
грешки при 
записване и при 
решаване на 
числови изрази. 
Решаване на 
текстови задачи с 
едно пресмятане. 
Описване на 
математически 
модел на реални и 
картинно 
представени 
практически 
ситуации.

работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Двадесет и 
шеста
учебна седмица

26. Събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Текстови задачи с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече“ и „с... 
по малко от“.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Използва 
наименованията на 
компонентите и

Записване на 
числата с цифри и 
думи.
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката, 
Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Решава текстови 
задачи с включени 
словосъчетанията 
„с...повече” и „с... по 
малко от”. Познава 
елементите на 
текстовата задача. 
Разпознава 
елементите на 
триъгълник, квадрат 
и правоъгълник.

отговор.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
Четене с разбиране 
на текстова задача. 
Решаване на 
текстова задача с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече” и „с... 
по малко от”

Проверка на 
тетрадките.

Оценка чрез 
кратка и 
аргументирана 
рецензия.

Двадесет и 
седма
учебна седмица

27. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. Час. 
Текстови задачи с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече“ и „с... 
по малко от“.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Познава 
мерната единица за 
време час и нейното 
означение (ч). 
Определя времето по 
часовник в „кръгли“ 
часове.
Решава текстови 
задачи с включени 
словосъчетанията

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
Четене и съкратено 
записване на 
изучавани мерни 
единици.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.
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„с...повече“ и „с... по 
малко от“.

Планиране, 
организиране и 
изпълнение на 
възложени задачи 
във времето. 
Определяне на 
времето в часове 
при съставяне на 
дневен режим. 
Решаване на 
текстова задача с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече“ и „с... 
по малко от“.

Двадесет и осма 
учебна седмица

28. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Съставяне на 
текстова задача с 
едно пресмятане 
по картина.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Използва 
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Познава елементите 
на текстовата задача. 
Съставя текстова

Решаване на 
числови изрази с 
едно и повече 
пресмятания. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните и 
писмени 
отговори на 
учениците.
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задача с едно 
пресмятане по 
картина.

Описване на
математически
модел на реални и
картинно
представени
практически
ситуации.

Двадесет и 
девета
учебна седмица

29. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Съставяне на 
текстова задача с 
едно пресмятане 
по израз.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране.
Съставя текстова 
задача с едно 
пресмятане по 
илюстрация и по 
израз. Решава 
текстови задачи с 
едно пресмятаве.

Решаване на 
числови изрази с 
едно и повече 
пресмятания. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
Съставяне на 
текстова задача с 
едно пресмятане по 
израз.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Тридесета 
учебна седмица

30. Записване, броене 
и сравняване,

Познава числата 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70,

Определяне на 
брой обекти и

Формиращо 
оценяване -
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събиране и 
изваждане с 
числата 10,20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100.
Банкнотите от 20 
лева, 50 лева и 100 
лева и монетите от 
20 стотинки и от 
50 стотинки. 
Текстови задачи с 
българските 
банкноти и 
монети.

80, 90, 100 и техните 
означения с цифри. 
Познава десетицата 
като бройна 
единица. Брои по 
десетици до 100 в 
прав и обратен ред. 
Сравнява числата 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100.
Извършва действия 
събиране и 
изваждане с числата 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100. 
Решава текстови 
задачи с българските 
банкноти и монети.

записване на 
количества. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
връзки между 
числата в тях. 
Решаване на 
числови изрази с 
две и повече 
пресмятания. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на 
практическите 
задачи с 
българските 
банкноти и монети.

работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните и 
писмени 
отговори на 
учениците.

Тридесет и 
първа учебна

31. Текстови задачи. 
Геометрични

Познава елементите 
на текстова задача -

Разпознаване на 
текстова задача

Формиращо 
оценяване -
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седмица фигури. условие, числови 
данни, въпрос. 
Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане. 
Разпознава 
геометричните 
фигури триъгълник, 
правоъгълник и 
квадрат и техните 
елементи -  страна и 
връх. Измерва в 
сантиметри 
дължините на 
страните им. 
Разпознава кръг.

измежду друг вид 
текст. Решаване на 
текстови задачи с 
едно пресмятане. 
Съставяне на 
текстови задачи с 
едно пресмятане. 
Откриване и 
назоваване на 
квадратни, 
правоъгълни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на ученика. 
Преоткриване на 
геометрични 
фигури в 
произведения на 
изобразителното 
изкуство.
Създаване на 
картини, съставени 
от геометрични 
фигури.

работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Тридесет и 
втора учебна 
седмица

32. Измерване чрез
нестандартни
средсва.

Логически задачи.

Извършва действия с 
изучените еднородни 
мерни единици (без 
час). Измерва 
дължини с 
нестандартни

Използване на 
нестандартни 
средства и 
нагледни 
материали (въже, 
панделка, стъпало,

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над
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средства. Решава 
текстови задачи.

палец, крачка, 
ръка) вместо 
чертожна линия за 
измерване на 
обекти. Решаване 
на логически 
задачи за 
откриване на 
отношения, връзки, 
зависимости, 
закономерности.

грешката.
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1 учебен час седмично -  32 учебни седмици -  32 учебни часа годишно
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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА
(1 учебен час седмично)

I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Настоящата учебна програма описва съдържанието на обучението за разширена подготовка по 
математика в първи клас, чрез което се подпомага изграждането на математическа компетенност и на 
други ключови компетентности. Аритметичните и геометричните знания във всяка от темите на 
учебната програма (описани са в структурен компонент „Учебно съдържание“ от учебната програма 
по математика за първи клас -  общообразователна подготовка) се изучават в езинство, като водещи са 
тези в областта на аритметиката. В настоящата учебна програма се поставя акцент на системното 
изграждане (чрез всяка тема) на умения у първокласниците за решаване на текстови задачи с едно 
пресмятане. Приоритетите на работа с текстови задачи в първи клас са насочени към:

• специфика на работа с текстови задачи през неявен период и през явен период, 
съобразени с етапите на ограмотяване на първокласниците (предбуквен, буквен и 
следбуквен);

• изграждане на представа у първокласниците за текстова задача и разширяване на 
представата;

• съставяне на текстови задачи.

Чрез учебата програма по математика за първи клас -  разширена подготовка се реализират 
образователни задачи, насочени към:

® подкрепа при формирането и разширяване на базисните знания, умения и отношения, 
свързани с постигане на изискванията за резултатите от общообразователната подготовка 
по математика;

• развитие на мисленето, паметта и въображението;
« мотивиране за извършване на математически дейности;
•  извършване на математически изследвания и неявно усвояване на методи на научно 

познание;
• преодоляване на дефицити при решаване на текстови задачи в училищното обучение;
• формиране на умения за прилагане на знанията и уменията в практиката.



ш. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗШИРЕНАТА ПОДГОТОВКА ПО 
МАТЕМАТИКА ЗА I КЛАС

Области на компетентност Знания, умения и отношения
Числа Познава, чете и пише числата от 0 до 20 и числата !0, 20, 30, 

40, 50. 60, 70, 80, 90, 100.
Познава принципа за изграждане на редицата на естествените 
числа, разграничава цифра, число, едноцифрени и 
двуцифрени числа.
Брои в прав и обратен ред до 20, по десетици до 100.
Сравнява числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 
80, 90,100 и използва знаците „>“, „<“ и ‘ за представяне 
на математическите отношения „повече“, „по-малко” и 
„толкова, колкото“.
Подрежда числа по правило, открива правило на образуване 
на редица от числа.
Извършва аритметичните действия събиране и изваждане 
с числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100. разбира връзката между компонентите и резултата на 
аритметичните действия с числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Използва знаците и за 
представяне на аритметичните действия събиране и 
изваждане.

Геометрични фигури и тела Разпознава и чертае върху квадратна мрежа.геометричните 
фигури триъгълник, кзадрат и правоъгълник, знае елементите 
им страна и връх.
Чертае отсечка по зададена дължина в сантиметри и в 
квадрата мрежа.
Разпознава геометричната фигура кръг.

Измерване Знае'мерната единица за дължина сантиметър, извършва 
дейтвня е нея, измерва и чертае отсечки, като използва 
правилно линия.
Знае мерната единица за маса килограм, извършва действия с 
нея.
Знае мерната единица за време час.
Разпознава по стойност българските банкноти и монети 
(стотинка, лев),

Моделиране

................

Моделира обекти с число. Моделира с числови изрази 
ситуации, описани с отношенията „с ... повече от ...“, „с ... 
по-малко о т ...“.
Оценява и обяснява получените резултати при решаването на 
даден проблем.
Разбира информация от текст, илюстрация, схема.
Решава със събиране или с изваждане проста текстова задача.



IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Глобалните теми и съответните математически компетентности като очаквани 
резултати от обучението следват формулираните такива в учебната програма за 
общообразователната подготовка по математика в I клас, но чрез разширената подготовка се 
осигурява поддържане и надграждане. Повишава се сложността на предлаганите задачи, 
включването на изучаваните математически обекти в нови връзки, частта на занимателните и 
игровите елементи и разглежданите практически проблеми.

Не се предлага въвеждане на нови математически понятия. 

V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПО МАТЕМАТИКА В ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 
РАЗШИРЕНАТА ПОДГОТОВКА

Акцент в оценяването на постиженията на първокласниците в избираемите часове -  
разширена подготовка по математика, се поставя на формиращото оценяване, което се 
изразява в прилагане на следните техники: изработване на портфолио на ученика, огледално 
оценяване -  постига се сумативно, като на ученика се поставят символи или точки, които 
като се сумират, дават представа за развитието му; работа върху грешката -  създава се 
възможност за следене и навременно коригиране работата на ученика, без да се натрупват и 
затвърдяват грешки, в т. ч. системна проверка на тетрадките на учениците; поощрението -  
подпомага формирането на самооценка и насочва вниманието на ученика към реални ползи 
от положените усилия; работа в група -  осигурява възможност за оценка и самооценка.

Оценката на първокласника се отбелязва само с качествени показатели. В първите дни от 
учебната година, извън учебните часове, се провежда индивидуална входяща диагностика на 
знанията и учебни часове. В избираемите учебни часове приоритетно се търсят възможности 
за разширяване и надграждане на знанията и уменията на учениците по математика.



Използвана литература:
Текстовите задачи в обучението по математика 1 . - 4  клас. Практическа методика за 
началния учител. Гарчева, Юлияна, изд. „Просвета -  София" АД.
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Учебен срок. 
Учебна 
седмица

№
на

урочната
единица

Тема на урочната 
единица

Компетентностите 
като очаквани 

резултати

Контекст и 
дейности

Методи и 
форми на 
оценяване

Бележки

1 2 3 4 5 6 7
I учебен срок 

18 учебни седмици
Първа учебна 
седмица

1. Пространствено
ориентиране

Използва 
математически 
представи за 
пространствено 
ориентиране, 
сравняване на 
количества и за 
подреждане на 
обекти по зададени 
признаци.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали и 
рисунки.

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Втора учебна 
седмица

2. Числа и цифри 1 и 
2.
Кръг.

Използва 
математически 
представи за 
пространствено 
ориентиране, 
сравняване на 
количества и за 
подреждане на 
обекти по зададени 
признаци. Познава 
количествените 
характеристики на

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
кръгли форми в 
предмети от

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.
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числата 1 и 2 и 
техните означения с 
цифри. Разпознава 
геометричната 
фигура кръг.

обкръжението на 
детето.
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали и 
рисунки.

Трета учебна 
седмица

3. Действия събиране 
и изваждане. 
Триъгълник.

Познава 
количествените 
характеристики на 
числата 1, 2 и 3 и 
техните означения с 
цифри. Използва 
знаците + и -  за 
представяне на 
действията събиране 
и изваждане. 
Изразява 
математическите 
отношения „повече“, 
„по-малко“, „толкова 
-  колкото“ със 
знаци.
Разпознава 
геометричните 
фигури триъгълник и 
кръг.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Проверка на 
резултат от

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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извършено 
аритметично 
действие. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали и 
рисунки.

Четвърта 
учебна седмица

4. Числата от 0 до 4. 
Сравняване на 
сбор с число.

Познава 
количествените 
характеристики на 
числата 0, 1, 2, 3 и 4 
и техните означения 
с цифри. Използва 
знаците + и -  за 
представяне на 
действията събиране 
и изваждане. 
Разпознава 
геометричните 
фигури квадрат, 
триъгълник и кръг.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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Пета учебна 
седмица

5. Числата от 0 до 5. 
Разместително 
свойство. 
Изваждане на 
равни числа.
Устно поднасяне и 
решаване на 
текстова задача с 
помощта на 
нагледни опори.

Познава 
количествените 
характеристики на 
числата от 1 до 5, 
числото 0 и техните 
означения с цифри. 
Брои до 5 в прав, в 
обратен ред и 
поредно.
Определя мястото на 
числата от 1 до 5 в 
редицата на 
естествените числа. 
Използва връзката 
между събирането и 
изваждането при 
намиране на 
стойността на 
числови изрази.

Подреждане на Формиращо
числа и на числови оценяване -
редици за поощрение,
установяване на работа над
взаимовръзки грешката.
между числата и
тях. Наблюдение на
Определяне на устните
брой обекти и отговори на
сравняване на учениците.
оличества.
Свързване на Проверка на
аритметични тетрадките.
действия с
практически
решения и
формулиране на
отговор.
Проверка на
резултат от
извършено
аритметично
действие.
Използване на
информация,
представена чрез
дидактически
материали и
рисунки за
решаване на
текстови задачи.
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Шеста
учебна седмица

. Сравняване, 
събиране и 
изваждане на 
числата от 0 до 6. 
Килограм.

Познава 
количествените 
характеристики на 
изучените числа и ги 
сравнява. Събира и 
изважда изучените 
числа.
Сравнява сбор и 
разлика с число. 
Представя числата 
до 6 като сбор от две 
числа. Познава 
мерната единица за 
маса килограм и 
нейното означение 
(кг).

Подреждане на Формиращо
числа и на числови оценяване:
редици за поощрение,
установяване на работа над
взаимовръзки грешката.
между числата и
тях. Наблюдение на
Описване на устните
количествени отговори на
отношения от учениците.
реалността.
Определяне на Проверка на
брой обекти и тетрадките.
сравняване на
количества.
Свързване на
аритметични
действия с
практически
решения и
формулиране на
отговор.
Проверка на
резултат от
извършено
аритметично
действие.
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Седма
учебна седмица

7. Сравняване, 
събиране и 
изваждане на 
числата от 0 до 7.

Устно поставяне и 
решаване на 
текстова задача 
чрез нагледни 
опори.

Познава 
количествените 
характеристики на 
изучените числа и ги 
сравнява. Събира и 
изважда изучените 
числа. Сравнява сбор 
и разлика с число. 
Представя числата 
до 7 като сбор от две 
числа. Познава 
мерната единица за 
маса килограм и 
нейното означение 
(кг). Разпознава 
геометричните 
фигури квадрат, 
триъгълник и кръг.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества.
Четене и съкратено 
записване на 
изучаваните мерни 
единици (кг). 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор при устно 
решаване на 
текстова задача. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Осма
учебна седмица

8. Числата от 0 до 8. 
Събиране на три и 
повече числа.

Устно поднасяне

Разбира принципа за 
изграждане на 
редицата на 
естествените числа. 
Познава

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение,
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и решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане 
от изваждане.

количествените 
характеристики на 
изучените числа и ги 
сравнява. Събира и 
изважда числата от 0 
до 8. Събира три и 
повече числа. 
Разпознава 
геометричните 
фигури квадрат, 
триъгълник и кръг.

брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор -  устно 
решаване на 
текстова задача 
чрез нагледни 
опори.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.

работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.
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Девета
учебна седмица

Сравняване, Разбира принципа за Описване на Формиращо
събиране и изграждане на количествени оценяване -
изваждане на редицата на отношения от работа по
числата от 0 до 9. естествените числа. реалността. групи,

Познава Определяне на поощрение,
Устно решаване на количествените брой обекти и работа над
текстова задача с характеристики на сравняване на грешката.
едно пресмятане изучените числа и ги количества.
от събиране и сравнява. Събира и Свързване на Наблюдение на
изваждане. изважда с изучените аритметични устните

числа. действия с отговори на
Решава устно практически учениците.
текстова задача с решения и
едно пресмятане от формулиране на Проверка на
събиране и отговор. Устно тетрадките.
изваждане чрез решаване на
нагледни опори. текстова задача с 

едно пресмятане с 
помощта на 
нагледни опори. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
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Десета
учебна седмица

10. Сравняване, 
събиране и 
изваждане на 
числата до 10. 
Монети и 
банкноти. 1 
стотинка, 2 
стотинки, 5 
стотинки, 10 
стотинки, 1 лев, 2 
лева; 5 лева, 10 
лева. Събиране и 
изваждане на 
стотинки и левове.

Разбира принципа за 
изграждане на 
редицата на 
естествените числа. 
Брои до 10 в прав, в 
обратен ред и 
поредно. Сравнява 
числата до 10. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане с 
числата до 10. 
Събира три и повече 
числа.
Разпознава по 
стойност монетите 1 
стотинка, 2 
стотинки, 5 
стотинки, 10 
стотинки, 1 лев, 2 
лева; и банкнотите 5 
лева, 10 лева. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане със 
стотинки и левове.

Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки 
между числата и 
тях.
Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества.
Четене и съкратено 
записване на 
изучените мерни 
единици.
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на задачи 
с българските 
банкноти и монети 
-  лев и стотинка.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Единадесета 11. Сравняване, Познава Подреждане на Формиращо
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учебна седмица събиране и 
изваждане на 
числата до 10. 
Събиране и 
изваждане до 10 с 
изучените мерни 
единици.
Събиране на три и 
повече.

Решаване на 
текстова задача с 
българските 
монети и 
банкноти.

количествените 
характеристики на 
числата до 10 и ги 
сравнява. Представя 
числата до 10 като 
сбор от две числа. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане с 
числата до 10. 
Сравнява сбор и 
разлика с число. 
Събира три и повече 
числа.
Познава мерната 
единица за маса 
килограм и нейното 
означение (кг). 
Разпознава по 
стойност монетите 1 
стотинка, 2 
стотинки, 5 
стотинки, 10 
стотинки, 1 лев, 2 
лева; и банкнотите 5 
лева, 10 лева. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане с 
изучените мерни 
единици.__________

числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки 
между числата и 
тях.
Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества.
Четене и съкратено 
записване на 
изучените мерни 
единици.
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на задачи 
с българските 
банкноти и монети
-  лев и стотинка. 
Решаване на 
логически задачи

оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Оценка на 
писмените 
работи чрез 
кратка и 
аргументирана 
рецензия.
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Решава устно 
текстова задача с 
едно пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

за откриване на 
отношения, връзки 
и закономерности. 
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинаторното 
мислене. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

Дванадесета 
учебна седмица

12. Десетица. Числата 
от 11 до 20 -  
четене, писане, 
броене.

Сравняване на 
числата от 11 до 
20.

Представя
десетицата като сбор 
от 10 единици. Чете 
и записва с цифри 
числата от 11 до 20. 
Познава значението 
на цифрите според 
позицията им в 
записа на числата. 
Брои до 20 в прав, в 
обратен ред и 
поредно. Сравнява 
числата до 20.

Записване на числа 
с цифри. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки в 
тях.
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинаторното

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение.

Работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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мислене. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

Тринадесета 
учебна седмица

13. Едноцифрени
числа.
Двуцифрени
числа.
Представяне на 
числата от 11 до 
20 като сбор на 
десетици и 
единици.

Представя
десетицата като сбор 
от 10 единици. Чете 
и записва с цифри 
числата от 11 до 20. 
Познава значението 
на цифрите според 
позицията им в 
записа на числата. 
Брои до 20 в прав, в 
обратен ред и 
поредно. Сравнява 
числата до 20.

Записване на числа 
с цифри. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки в 
тях.
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинаторното 
мислене. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Четиринадесета 14 Точка и отсечка 
Сантиметър.

Разпознава точка и Четене и съкратено Формиращо
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учебна седмица Означаване на 
сантиметър (см) -  
Дължина на 
отсечка.
Измерване на 
отсечки. Събиране 
и изваждане с 
мерната единица 
сантиметър.

отсечка. Използва 
чертожна линия за 
измерване и чертане 
на отсечка по дадена 
дължина. Записва 
резултата от 
измерването на 
отсечка в
сантиметри. Познава 
мерната единица за 
дължина сантиметър 
и нейното означение 
(см). Извършва 
действията събиране 
и изваждане с 
мерната единица 
сантиметър.

записване на 
изучаваните мерни 
единици. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки 
между числата и 
тях. Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Петнадесета 
учебна седмица

15. Устно решаване на 
текстови задачи.

Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Устно решаване на 
текстови задачи с 
помощта на

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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илюстриране на 
ситуация от 
учениците с 
дидактически 
материали.

Шестнадесета 
учебна седмица

16. Правоъгълник. 
Елементите страна 
и връх на 
правоъгълник, 
квадрат и 
триъгълник.

Разпознава
геометричната
фигура
правоъгълник и 
елементите й страна 
и връх.
Разпознава 
елементите на 
триъгълник, 
правоъгълник и 
квадрат -  точката 
като връх, отсечката 
като страна.
Измерва в 
сантиметри 
дължините на 
страните на 
триъгълник, квадрат 
и правоъгълник.

Откриване и 
назоваване на 
правоъгълни, 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Преоткриване на 
геометрични 
фигури в 
произведения на 
изобразителното 
изкуство и 
създаване на 
картини, съставени 
от геометрични 
фигури.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Седемнадесета 
учебна седмица

17. Събираемо, сбор. 
Устно решаване на 
текстова задача.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Сравнява

Откриване на 
прилики и разлики 
в елементи на 
цифри и на букви 
(при означенията) 
от различни езици.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над
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стойностите на 
числени изрази. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране. Решава 
текстова задача от 
събиране и 
изваждане с едно 
пресмятане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. Устно 
решаване на 
текстови задачи с 
помощта на 
илюстриране на 
ситуация от 
учениците с 
дидактически 
материали.

грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Осемнадесета 
учебна седмица

18. Изваждане на 
едноцифрено 
число от 
двуцифрено без 
преминаване. 
Изваждане на 
двуцифрено число 
от двуцифрено без 
преминаване (с 
разлагане на 
умаляемото и 
умалителя).

Познава значението 
на цифрите според 
позицията им в 
записа на числата. 
Извършва действия 
събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Сравнява 
стойностите на 
числени изрази. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при

Записване на 
числата с цифри. 
Откриване и 
назоваване на 
правоъгълни, 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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решаване на задачи 
от изваждане.

отговор.

II учебен срок
14 учебни седмици

Деветнадесета 19. Квадратна мрежа. Разпознава Откриване и Формиращо
учебна седмица Математически геометричната назоваване на оценяване -

етюди: фигура правоъгълни, работа по
триъгълник, правоъгълник и квадратни, групи,
квадрат, елементите й страна триъгълни и кръгли поощрение,
правоъгълник, и връх. форми в предмети работа над
кръг. Разпознава от обкръжението грешката.

елементите на на детето.
триъгълник, Чертане на Наблюдение на
правоъгълник и правоъгълник и устните
квадрат -  точката квадрат в отговори на
като връх, отсечката квадратна мрежа. учениците.
като страна. Построяване на
Измерва в триъгълник,
сантиметри правоъгълник и
дължините на квадрат във
страните на виртуална
триъгълник, квадрат квадратна мрежа.
и правоъгълник. Преоткриване на
Чертае правоъгълник геометрични
и квадрат в фигури в
квадратна мрежа. произведения на

изобразителното 
изкуство и 
създаване на 
картини, съставени
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от геометрични 
фигури.
Представяне на 
матеманически 
обекти с 
математически 
етюди и танци. 
Участие в 
подготовката и 
провеждането на 
тържества с 
математическа 
насоченост.

Двадесета 
учебна седмица

20. Текстова задача 
Елементи на 
текстова задача. 
Записване на 
решение.

Познава елементите 
на текстовата задача 
-  условие, числови 
данни, въпрос. 
Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението. 
Описване на 
математически 
модел на реални и 
картинно 
представени 
практически

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.
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ситуации. 
Откриване на 
възможности за 
преодоляване на 
трудности в 
ученето както 
самостоятелно, 
така и в групи.

Двадесет и 
първа
учебна седмица

21. Текстова задача -  
определяне по 
различен начин на 
условието, 
въпроса и 
числовите данни 
на задачата.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Познава елементите 
на текстовата задача 
-  условие, числови 
данни, въпрос. 
Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Описване на
математически
модел на реални и
картинно
представени
практически
ситуации.
Четене с разбиране 
на текстова задача. 
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Двадесет и 
втора
учебна седмица

22. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Решаване на 
текстова задача -  
подреждане на 
дадени изречения 
така, че да се 
получи текстова

Извършва
действията събиране 
и изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Сравнява 
стойностите на 
числени изрази.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Описване на

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.
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задача. Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране. 
Познава елементите 
на текстовата задача 
-  условие, числови 
данни, въпрос.

математически 
модел на реални и 
картинно 
представени 
практически 
ситуации. 
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението. 
Представяне на 
различни похвати 
за изграждане 
представа за 
текстова задача. 
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинираното 
мислене.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Двадесет и 
трета
учебна седмица

23. Умаляемо, 
умалител, разлика. 
Събиране и 
изваждане с 
преминаванена 
десетицата.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи

Откриване на 
грешки при 
записване и при 
решаване на 
числови изрази. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.
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от изваждане. материали, 
рисунки и схеми.

Двадесет и 
четвърта 
учебна седмица

24. Текстова задача -  
допълване на 
текста на задачата 
(допълване на 
условие към 
въпрос, допълване 
на въпрос към 
условие, 
допълване на 
числови данни).

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Използва 
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Решава текстови 
задачи с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали, 
рисунки и схеми. 
Представяне на 
различни похвати 
за изграждане 
представа за 
текстова задача. 
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Двадесет и пета 
учебна седмица

25 Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Решаване на

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Използва

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение,
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„неподредени“ 
текстови задачи.

наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Прави проверка на 
изваждането със 
събиране. Решава 
текстова задача с 
едно пресмятане от 
събиране и 
изваждане. Познава 
елементите на 
текстовата задача.

формулиране на 
отговор. 
Проверяване на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие. 
Откриване на 
грешки при 
записване и при 
решаване на 
числови изрази. 
Решаване на 
текстови задачи с 
едно пресмятане. 
Описване на 
математически 
модел на реални и 
картинно 
представени 
практически 
ситуации.

работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Двадесет и 
шеста
учебна седмица

26. Събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Текстови задачи с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече“ и „с... 
по малко от“.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Използва 
наименованията на 
компонентите и

Записване на 
числата с цифри и 
думи.
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката, 
Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Решава текстови 
задачи с включени 
словосъчетанията 
„с...повече” и „с... по 
малко от”. Познава 
елементите на 
текстовата задача. 
Разпознава 
елементите на 
триъгълник, квадрат 
и правоъгълник.

отговор.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
Четене с разбиране 
на текстова задача. 
Решаване на 
текстова задача с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече” и „с... 
по малко от”

Проверка на 
тетрадките.

Оценка чрез 
кратка и 
аргументирана 
рецензия.

Двадесет и 
седма
учебна седмица

27. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. Час. 
Текстови задачи с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече“ и „с... 
по малко от“.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Познава 
мерната единица за 
време час и нейното 
означение (ч). 
Определя времето по 
часовник в „кръгли“ 
часове.
Решава текстови 
задачи с включени 
словосъчетанията

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
Четене и съкратено 
записване на 
изучавани мерни 
единици.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.
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„с...повече“ и „с... по 
малко от“.

Планиране, 
организиране и 
изпълнение на 
възложени задачи 
във времето. 
Определяне на 
времето в часове 
при съставяне на 
дневен режим. 
Решаване на 
текстова задача с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече“ и „с... 
по малко от“.

Двадесет и осма 
учебна седмица

28. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Съставяне на 
текстова задача с 
едно пресмятане 
по картина.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Използва 
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Познава елементите 
на текстовата задача. 
Съставя текстова

Решаване на 
числови изрази с 
едно и повече 
пресмятания. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните и 
писмени 
отговори на 
учениците.
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задача с едно 
пресмятане по 
картина.

Описване на
математически
модел на реални и
картинно
представени
практически
ситуации.

Двадесет и 
девета
учебна седмица

29. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Съставяне на 
текстова задача с 
едно пресмятане 
по израз.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране.
Съставя текстова 
задача с едно 
пресмятане по 
илюстрация и по 
израз. Решава 
текстови задачи с 
едно пресмятаве.

Решаване на 
числови изрази с 
едно и повече 
пресмятания. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
Съставяне на 
текстова задача с 
едно пресмятане по 
израз.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Тридесета 
учебна седмица

30. Записване, броене 
и сравняване,

Познава числата 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70,

Определяне на 
брой обекти и

Формиращо 
оценяване -
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събиране и 
изваждане с 
числата 10,20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100.
Банкнотите от 20 
лева, 50 лева и 100 
лева и монетите от 
20 стотинки и от 
50 стотинки. 
Текстови задачи с 
българските 
банкноти и 
монети.

80, 90, 100 и техните 
означения с цифри. 
Познава десетицата 
като бройна 
единица. Брои по 
десетици до 100 в 
прав и обратен ред. 
Сравнява числата 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100.
Извършва действия 
събиране и 
изваждане с числата 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100. 
Решава текстови 
задачи с българските 
банкноти и монети.

записване на 
количества. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
връзки между 
числата в тях. 
Решаване на 
числови изрази с 
две и повече 
пресмятания. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на 
практическите 
задачи с 
българските 
банкноти и монети.

работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните и 
писмени 
отговори на 
учениците.

Тридесет и 
първа учебна

31. Текстови задачи. 
Геометрични

Познава елементите 
на текстова задача -

Разпознаване на 
текстова задача

Формиращо 
оценяване -
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седмица фигури. условие, числови 
данни, въпрос. 
Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане. 
Разпознава 
геометричните 
фигури триъгълник, 
правоъгълник и 
квадрат и техните 
елементи -  страна и 
връх. Измерва в 
сантиметри 
дължините на 
страните им. 
Разпознава кръг.

измежду друг вид 
текст. Решаване на 
текстови задачи с 
едно пресмятане. 
Съставяне на 
текстови задачи с 
едно пресмятане. 
Откриване и 
назоваване на 
квадратни, 
правоъгълни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на ученика. 
Преоткриване на 
геометрични 
фигури в 
произведения на 
изобразителното 
изкуство.
Създаване на 
картини, съставени 
от геометрични 
фигури.

работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Тридесет и 
втора учебна 
седмица

32. Измерване чрез
нестандартни
средсва.

Логически задачи.

Извършва действия с 
изучените еднородни 
мерни единици (без 
час). Измерва 
дължини с 
нестандартни

Използване на 
нестандартни 
средства и 
нагледни 
материали (въже, 
панделка, стъпало,

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над
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средства. Решава 
текстови задачи.

палец, крачка, 
ръка) вместо 
чертожна линия за 
измерване на 
обекти. Решаване 
на логически 
задачи за 
откриване на 
отношения, връзки, 
зависимости, 
закономерности.

грешката.
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1 учебен час седмично -  32 учебни седмици -  32 учебни часа годишно
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

(пълно наименование на училището; населено място)

Ц [ СТАрЛ ЗАГОРА

;АМ

KKTI'OJP: Пенка Трандева..........

ml

(име 11 фамилия, подпис и печат)

Дата:.......... 1$. I

bfifloSty filial O.OQ.W<£r-

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА 

I "В"КЛАС

избираеми учебни часове

2016 / 2017 УЧЕБНА ГОДИНА

32 учебни седмици по 1 час седмично -  32 учебни часа годишно



УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ПО М АТЕМ АТИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА
(1 учебен час седмично)

I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Настоящата учебна програма описва съдържанието на обучението за разширена подготовка по 
математика в първи клас, чрез което се подпомага изграждането на математическа компетенност и на 
други ключови компетентности. Аритметичните и геометричните знания във всяка от темите на 
учебната програма (описани са в структурен компонент „Учебно съдържание“ от учебната програма 
по математика за първи клас -  общообразователна подготовка) се изучават в езинство, като водещи са 
тези в областта на аритметиката. В настоящата учебна програма се поставя акцент на системното 
изграждане (чрез всяка тема) на умения у първокласниците за решаване на текстови задачи с едно 
пресмятане. Приоритетите на работа с текстови задачи в първи клас са насочени към:

• специфика на работа с текстови задачи през неявен период и през явен период, 
съобразени с етапите на ограмотяване на първокласниците (предбуквен, буквен и 
следбуквен);

• изграждане на представа у първокласниците за текстова задача и разширяване на 
представата;

• съставяне на текстови задачи.

Чрез учебата програма по математика за първи клас -  разширена подготовка се реализират 
образователни задачи, насочени към:

® подкрепа при формирането и разширяване на базисните знания, умения и отношения, 
свързани с постигане на изискванията за резултатите от общообразователната подготовка 
по математика;

• развитие на мисленето, паметта и въображението;
« мотивиране за извършване на математически дейности;
•  извършване на математически изследвания и неявно усвояване на методи на научно 

познание;
• преодоляване на дефицити при решаване на текстови задачи в училищното обучение;
• формиране на умения за прилагане на знанията и уменията в практиката.



ш. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗШИРЕНАТА ПОДГОТОВКА ПО 
МАТЕМАТИКА ЗА I КЛАС

Области на компетентност Знания, умения и отношения
Числа Познава, чете и пише числата от 0 до 20 и числата !0, 20, 30, 

40, 50. 60, 70, 80, 90, 100.
Познава принципа за изграждане на редицата на естествените 
числа, разграничава цифра, число, едноцифрени и 
двуцифрени числа.
Брои в прав и обратен ред до 20, по десетици до 100.
Сравнява числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 
80, 90,100 и използва знаците „>“, „<“ и ‘ за представяне 
на математическите отношения „повече“, „по-малко” и 
„толкова, колкото“.
Подрежда числа по правило, открива правило на образуване 
на редица от числа.
Извършва аритметичните действия събиране и изваждане 
с числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100. разбира връзката между компонентите и резултата на 
аритметичните действия с числата от 0 до 20 и числата 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Използва знаците „+“ и за 
представяне на аритметичните действия събиране и 
изваждане.

Геометрични фигури и тела Разпознава и чертае върху квадратна мрежа.геометричните 
фигури триъгълник, кзадрат и правоъгълник, знае елементите 
им страна и връх.
Чертае отсечка по зададена дължина в сантиметри и в 
квадрата мрежа.
Разпознава геометричната фигура кръг.

Измерване Знае'мерната единица за дължина сантиметър, извършва 
дейтвня с нея, измерва и чертае отсечки, като използва 
правилно линия.
Знае мерната единица за маса килограм, извършва действия с 
нея.
Знае мерната единица за време час.
Разпознава по стойност българските банкноти и монети 
(стотинка, лев),

Моделиране

...............

Моделира обекти с число. Моделира с числови изрази 
ситуации, описани с отношенията „с ... повече от „с ... 
по-малко от
Оценява и обяснява получените резултати при решаването на 
даден проблем.
Разбира информация от текст, илюстрация, схема.
Решава със събиране или с изваждане проста текстова задача.



IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Глобалните теми и съответните математически компетентности като очаквани 
резултати от обучението следват формулираните такива в учебната програма за 
общообразователната подготовка по математика в I клас, но чрез разширената подготовка се 
осигурява поддържане и надграждане. Повишава се сложността на предлаганите задачи, 
включването на изучаваните математически обекти в нови връзки, частта на занимателните и 
игровите елементи и разглежданите практически проблеми.

Не се предлага въвеждане на нови математически понятия. 

V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПО МАТЕМАТИКА В ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 
РАЗШИРЕНАТА ПОДГОТОВКА

Акцент в оценяването на постиженията на първокласниците в избираемите часове -  
разширена подготовка по математика, се поставя на формиращото оценяване, което се 
изразява в прилагане на следните техники: изработване на портфолио на ученика, огледално 
оценяване -  постига се сумативно, като на ученика се поставят символи или точки, които 
като се сумират, дават представа за развитието му; работа върху грешката -  създава се 
възможност за следене и навременно коригиране работата на ученика, без да се натрупват и 
затвърдяват грешки, в т. ч. системна проверка на тетрадките на учениците; поощрението -  
подпомага формирането на самооценка и насочва вниманието на ученика към реални ползи 
от положените усилия; работа в група -  осигурява възможност за оценка и самооценка.

Оценката на първокласника се отбелязва само с качествени показатели. В първите дни от 
учебната година, извън учебните часове, се провежда индивидуална входяща диагностика на 
знанията и учебни часове. В избираемите учебни часове приоритетно се търсят възможности 
за разширяване и надграждане на знанията и уменията на учениците по математика.



Използвана литература:
Текстовите задачи в обучението по математика 1 . - 4  клас. Практическа методика за 
началния учител. Гарчева, Юлияна, изд. „Просвета -  София" АД.
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Учебен срок. 
Учебна 
седмица

№
на

урочната
единица

Тема на урочната 
единица

Компетентностите 
като очаквани 

резултати

Контекст и 
дейности

Методи и 
форми на 
оценяване

Бележки

1 2 3 4 5 6 7
I учебен срок 

18 учебни седмици
Първа учебна 
седмица

1. Пространствено
ориентиране

Използва 
математически 
представи за 
пространствено 
ориентиране, 
сравняване на 
количества и за 
подреждане на 
обекти по зададени 
признаци.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали и 
рисунки.

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Втора учебна 
седмица

2. Числа и цифри 1 и 
2.
Кръг.

Използва 
математически 
представи за 
пространствено 
ориентиране, 
сравняване на 
количества и за 
подреждане на 
обекти по зададени 
признаци. Познава 
количествените 
характеристики на

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
кръгли форми в 
предмети от

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.
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числата 1 и 2 и 
техните означения с 
цифри. Разпознава 
геометричната 
фигура кръг.

обкръжението на 
детето.
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали и 
рисунки.

Трета учебна 
седмица

3. Действия събиране 
и изваждане. 
Триъгълник.

Познава 
количествените 
характеристики на 
числата 1, 2 и 3 и 
техните означения с 
цифри. Използва 
знаците + и -  за 
представяне на 
действията събиране 
и изваждане. 
Изразява 
математическите 
отношения „повече“, 
„по-малко“, „толкова 
-  колкото“ със 
знаци.
Разпознава 
геометричните 
фигури триъгълник и 
кръг.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Проверка на 
резултат от

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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извършено 
аритметично 
действие. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали и 
рисунки.

Четвърта 
учебна седмица

4. Числата от 0 до 4. 
Сравняване на 
сбор с число.

Познава 
количествените 
характеристики на 
числата 0, 1, 2, 3 и 4 
и техните означения 
с цифри. Използва 
знаците + и -  за 
представяне на 
действията събиране 
и изваждане. 
Разпознава 
геометричните 
фигури квадрат, 
триъгълник и кръг.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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Пета учебна 
седмица

5. Числата от 0 до 5. 
Разместително 
свойство. 
Изваждане на 
равни числа.
Устно поднасяне и 
решаване на 
текстова задача с 
помощта на 
нагледни опори.

Познава 
количествените 
характеристики на 
числата от 1 до 5, 
числото 0 и техните 
означения с цифри. 
Брои до 5 в прав, в 
обратен ред и 
поредно.
Определя мястото на 
числата от 1 до 5 в 
редицата на 
естествените числа. 
Използва връзката 
между събирането и 
изваждането при 
намиране на 
стойността на 
числови изрази.

Подреждане на Формиращо
числа и на числови оценяване -
редици за поощрение,
установяване на работа над
взаимовръзки грешката.
между числата и
тях. Наблюдение на
Определяне на устните
брой обекти и отговори на
сравняване на учениците.
оличества.
Свързване на Проверка на
аритметични тетрадките.
действия с
практически
решения и
формулиране на
отговор.
Проверка на
резултат от
извършено
аритметично
действие.
Използване на
информация,
представена чрез
дидактически
материали и
рисунки за
решаване на
текстови задачи.
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Шеста
учебна седмица

. Сравняване, 
събиране и 
изваждане на 
числата от 0 до 6. 
Килограм.

Познава 
количествените 
характеристики на 
изучените числа и ги 
сравнява. Събира и 
изважда изучените 
числа.
Сравнява сбор и 
разлика с число. 
Представя числата 
до 6 като сбор от две 
числа. Познава 
мерната единица за 
маса килограм и 
нейното означение 
(кг).

Подреждане на Формиращо
числа и на числови оценяване:
редици за поощрение,
установяване на работа над
взаимовръзки грешката.
между числата и
тях. Наблюдение на
Описване на устните
количествени отговори на
отношения от учениците.
реалността.
Определяне на Проверка на
брой обекти и тетрадките.
сравняване на
количества.
Свързване на
аритметични
действия с
практически
решения и
формулиране на
отговор.
Проверка на
резултат от
извършено
аритметично
действие.
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Седма
учебна седмица

7. Сравняване, 
събиране и 
изваждане на 
числата от 0 до 7.

Устно поставяне и 
решаване на 
текстова задача 
чрез нагледни 
опори.

Познава 
количествените 
характеристики на 
изучените числа и ги 
сравнява. Събира и 
изважда изучените 
числа. Сравнява сбор 
и разлика с число. 
Представя числата 
до 7 като сбор от две 
числа. Познава 
мерната единица за 
маса килограм и 
нейното означение 
(кг). Разпознава 
геометричните 
фигури квадрат, 
триъгълник и кръг.

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества.
Четене и съкратено 
записване на 
изучаваните мерни 
единици (кг). 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор при устно 
решаване на 
текстова задача. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Осма
учебна седмица

8. Числата от 0 до 8. 
Събиране на три и 
повече числа.

Устно поднасяне

Разбира принципа за 
изграждане на 
редицата на 
естествените числа. 
Познава

Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение,
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и решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане 
от изваждане.

количествените 
характеристики на 
изучените числа и ги 
сравнява. Събира и 
изважда числата от 0 
до 8. Събира три и 
повече числа. 
Разпознава 
геометричните 
фигури квадрат, 
триъгълник и кръг.

брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Откриване и 
назоваване на 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор -  устно 
решаване на 
текстова задача 
чрез нагледни 
опори.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.

работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.
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Девета
учебна седмица

Сравняване, Разбира принципа за Описване на Формиращо
събиране и изграждане на количествени оценяване -
изваждане на редицата на отношения от работа по
числата от 0 до 9. естествените числа. реалността. групи,

Познава Определяне на поощрение,
Устно решаване на количествените брой обекти и работа над
текстова задача с характеристики на сравняване на грешката.
едно пресмятане изучените числа и ги количества.
от събиране и сравнява. Събира и Свързване на Наблюдение на
изваждане. изважда с изучените аритметични устните

числа. действия с отговори на
Решава устно практически учениците.
текстова задача с решения и
едно пресмятане от формулиране на Проверка на
събиране и отговор. Устно тетрадките.
изваждане чрез решаване на
нагледни опори. текстова задача с 

едно пресмятане с 
помощта на 
нагледни опори. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
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Десета
учебна седмица

10. Сравняване, 
събиране и 
изваждане на 
числата до 10. 
Монети и 
банкноти. 1 
стотинка, 2 
стотинки, 5 
стотинки, 10 
стотинки, 1 лев, 2 
лева; 5 лева, 10 
лева. Събиране и 
изваждане на 
стотинки и левове.

Разбира принципа за 
изграждане на 
редицата на 
естествените числа. 
Брои до 10 в прав, в 
обратен ред и 
поредно. Сравнява 
числата до 10. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане с 
числата до 10. 
Събира три и повече 
числа.
Разпознава по 
стойност монетите 1 
стотинка, 2 
стотинки, 5 
стотинки, 10 
стотинки, 1 лев, 2 
лева; и банкнотите 5 
лева, 10 лева. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане със 
стотинки и левове.

Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки 
между числата и 
тях.
Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества.
Четене и съкратено 
записване на 
изучените мерни 
единици.
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на задачи 
с българските 
банкноти и монети 
-  лев и стотинка.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Единадесета 11. Сравняване, Познава Подреждане на Формиращо
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учебна седмица събиране и 
изваждане на 
числата до 10. 
Събиране и 
изваждане до 10 с 
изучените мерни 
единици.
Събиране на три и 
повече.

Решаване на 
текстова задача с 
българските 
монети и 
банкноти.

количествените 
характеристики на 
числата до 10 и ги 
сравнява. Представя 
числата до 10 като 
сбор от две числа. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане с 
числата до 10. 
Сравнява сбор и 
разлика с число. 
Събира три и повече 
числа.
Познава мерната 
единица за маса 
килограм и нейното 
означение (кг). 
Разпознава по 
стойност монетите 1 
стотинка, 2 
стотинки, 5 
стотинки, 10 
стотинки, 1 лев, 2 
лева; и банкнотите 5 
лева, 10 лева. 
Извършва
действията събиране 
и изваждане с 
изучените мерни 
единици.__________

числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки 
между числата и 
тях.
Описване на 
количествени 
отношения от 
реалността. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества.
Четене и съкратено 
записване на 
изучените мерни 
единици.
Свързване на 
аритметични 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на задачи 
с българските 
банкноти и монети
-  лев и стотинка. 
Решаване на 
логически задачи

оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Оценка на 
писмените 
работи чрез 
кратка и 
аргументирана 
рецензия.
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Решава устно 
текстова задача с 
едно пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

за откриване на 
отношения, връзки 
и закономерности. 
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинаторното 
мислене. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

Дванадесета 
учебна седмица

12. Десетица. Числата 
от 11 до 20 -  
четене, писане, 
броене.

Сравняване на 
числата от 11 до 
20.

Представя
десетицата като сбор 
от 10 единици. Чете 
и записва с цифри 
числата от 11 до 20. 
Познава значението 
на цифрите според 
позицията им в 
записа на числата. 
Брои до 20 в прав, в 
обратен ред и 
поредно. Сравнява 
числата до 20.

Записване на числа 
с цифри. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки в 
тях.
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинаторното

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение.

Работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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мислене. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

Тринадесета 
учебна седмица

13. Едноцифрени
числа.
Двуцифрени
числа.
Представяне на 
числата от 11 до 
20 като сбор на 
десетици и 
единици.

Представя
десетицата като сбор 
от 10 единици. Чете 
и записва с цифри 
числата от 11 до 20. 
Познава значението 
на цифрите според 
позицията им в 
записа на числата. 
Брои до 20 в прав, в 
обратен ред и 
поредно. Сравнява 
числата до 20.

Записване на числа 
с цифри. 
Определяне на 
брой обекти и 
сравняване на 
количества. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки в 
тях.
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинаторното 
мислене. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Четиринадесета 14 Точка и отсечка 
Сантиметър.

Разпознава точка и Четене и съкратено Формиращо
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учебна седмица Означаване на 
сантиметър (см) -  
Дължина на 
отсечка.
Измерване на 
отсечки. Събиране 
и изваждане с 
мерната единица 
сантиметър.

отсечка. Използва 
чертожна линия за 
измерване и чертане 
на отсечка по дадена 
дължина. Записва 
резултата от 
измерването на 
отсечка в
сантиметри. Познава 
мерната единица за 
дължина сантиметър 
и нейното означение 
(см). Извършва 
действията събиране 
и изваждане с 
мерната единица 
сантиметър.

записване на 
изучаваните мерни 
единици. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
взаимовръзки 
между числата и 
тях. Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Изразяване на 
толерантно 
отношение към 
грешките на 
другите.

оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Петнадесета 
учебна седмица

15. Устно решаване на 
текстови задачи.

Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Устно решаване на 
текстови задачи с 
помощта на

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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илюстриране на 
ситуация от 
учениците с 
дидактически 
материали.

Шестнадесета 
учебна седмица

16. Правоъгълник. 
Елементите страна 
и връх на 
правоъгълник, 
квадрат и 
триъгълник.

Разпознава
геометричната
фигура
правоъгълник и 
елементите й страна 
и връх.
Разпознава 
елементите на 
триъгълник, 
правоъгълник и 
квадрат -  точката 
като връх, отсечката 
като страна.
Измерва в 
сантиметри 
дължините на 
страните на 
триъгълник, квадрат 
и правоъгълник.

Откриване и 
назоваване на 
правоъгълни, 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Преоткриване на 
геометрични 
фигури в 
произведения на 
изобразителното 
изкуство и 
създаване на 
картини, съставени 
от геометрични 
фигури.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Седемнадесета 
учебна седмица

17. Събираемо, сбор. 
Устно решаване на 
текстова задача.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Сравнява

Откриване на 
прилики и разлики 
в елементи на 
цифри и на букви 
(при означенията) 
от различни езици.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над
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стойностите на 
числени изрази. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране. Решава 
текстова задача от 
събиране и 
изваждане с едно 
пресмятане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. Устно 
решаване на 
текстови задачи с 
помощта на 
илюстриране на 
ситуация от 
учениците с 
дидактически 
материали.

грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Осемнадесета 
учебна седмица

18. Изваждане на 
едноцифрено 
число от 
двуцифрено без 
преминаване. 
Изваждане на 
двуцифрено число 
от двуцифрено без 
преминаване (с 
разлагане на 
умаляемото и 
умалителя).

Познава значението 
на цифрите според 
позицията им в 
записа на числата. 
Извършва действия 
събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Сравнява 
стойностите на 
числени изрази. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при

Записване на 
числата с цифри. 
Откриване и 
назоваване на 
правоъгълни, 
квадратни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на детето. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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решаване на задачи 
от изваждане.

отговор.

II учебен срок
14 учебни седмици

Деветнадесета 19. Квадратна мрежа. Разпознава Откриване и Формиращо
учебна седмица Математически геометричната назоваване на оценяване -

етюди: фигура правоъгълни, работа по
триъгълник, правоъгълник и квадратни, групи,
квадрат, елементите й страна триъгълни и кръгли поощрение,
правоъгълник, и връх. форми в предмети работа над
кръг. Разпознава от обкръжението грешката.

елементите на на детето.
триъгълник, Чертане на Наблюдение на
правоъгълник и правоъгълник и устните
квадрат -  точката квадрат в отговори на
като връх, отсечката квадратна мрежа. учениците.
като страна. Построяване на
Измерва в триъгълник,
сантиметри правоъгълник и
дължините на квадрат във
страните на виртуална
триъгълник, квадрат квадратна мрежа.
и правоъгълник. Преоткриване на
Чертае правоъгълник геометрични
и квадрат в фигури в
квадратна мрежа. произведения на

изобразителното 
изкуство и 
създаване на 
картини, съставени

стр .16



от геометрични 
фигури.
Представяне на 
матеманически 
обекти с 
математически 
етюди и танци. 
Участие в 
подготовката и 
провеждането на 
тържества с 
математическа 
насоченост.

Двадесета 
учебна седмица

20. Текстова задача 
Елементи на 
текстова задача. 
Записване на 
решение.

Познава елементите 
на текстовата задача 
-  условие, числови 
данни, въпрос. 
Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението. 
Описване на 
математически 
модел на реални и 
картинно 
представени 
практически

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.
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ситуации. 
Откриване на 
възможности за 
преодоляване на 
трудности в 
ученето както 
самостоятелно, 
така и в групи.

Двадесет и 
първа
учебна седмица

21. Текстова задача -  
определяне по 
различен начин на 
условието, 
въпроса и 
числовите данни 
на задачата.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Познава елементите 
на текстовата задача 
-  условие, числови 
данни, въпрос. 
Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Описване на
математически
модел на реални и
картинно
представени
практически
ситуации.
Четене с разбиране 
на текстова задача. 
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Двадесет и 
втора
учебна седмица

22. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Решаване на 
текстова задача -  
подреждане на 
дадени изречения 
така, че да се 
получи текстова

Извършва
действията събиране 
и изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване. 
Сравнява 
стойностите на 
числени изрази.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Описване на

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.
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задача. Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране. 
Познава елементите 
на текстовата задача 
-  условие, числови 
данни, въпрос.

математически 
модел на реални и 
картинно 
представени 
практически 
ситуации. 
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението. 
Представяне на 
различни похвати 
за изграждане 
представа за 
текстова задача. 
Екипно решаване 
на задачи, които 
развиват 
логическото и 
комбинираното 
мислене.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Двадесет и 
трета
учебна седмица

23. Умаляемо, 
умалител, разлика. 
Събиране и 
изваждане с 
преминаванена 
десетицата.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи

Откриване на 
грешки при 
записване и при 
решаване на 
числови изрази. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.
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от изваждане. материали, 
рисунки и схеми.

Двадесет и 
четвърта 
учебна седмица

24. Текстова задача -  
допълване на 
текста на задачата 
(допълване на 
условие към 
въпрос, допълване 
на въпрос към 
условие, 
допълване на 
числови данни).

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Използва 
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Решава текстови 
задачи с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане.

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Използване на 
информация, 
представена чрез 
дидактически 
материали, 
рисунки и схеми. 
Представяне на 
различни похвати 
за изграждане 
представа за 
текстова задача. 
Решаване на 
текстова задача с 
едно пресмятане и 
записване на 
решението.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Двадесет и пета 
учебна седмица

25 Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Решаване на

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Използва

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение,
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„неподредени“ 
текстови задачи.

наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Прави проверка на 
изваждането със 
събиране. Решава 
текстова задача с 
едно пресмятане от 
събиране и 
изваждане. Познава 
елементите на 
текстовата задача.

формулиране на 
отговор. 
Проверяване на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие. 
Откриване на 
грешки при 
записване и при 
решаване на 
числови изрази. 
Решаване на 
текстови задачи с 
едно пресмятане. 
Описване на 
математически 
модел на реални и 
картинно 
представени 
практически 
ситуации.

работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.

Двадесет и 
шеста
учебна седмица

26. Събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Текстови задачи с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече“ и „с... 
по малко от“.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Използва 
наименованията на 
компонентите и

Записване на 
числата с цифри и 
думи.
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката, 
Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.
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резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Решава текстови 
задачи с включени 
словосъчетанията 
„с...повече” и „с... по 
малко от”. Познава 
елементите на 
текстовата задача. 
Разпознава 
елементите на 
триъгълник, квадрат 
и правоъгълник.

отговор.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
Четене с разбиране 
на текстова задача. 
Решаване на 
текстова задача с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече” и „с... 
по малко от”

Проверка на 
тетрадките.

Оценка чрез 
кратка и 
аргументирана 
рецензия.

Двадесет и 
седма
учебна седмица

27. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. Час. 
Текстови задачи с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече“ и „с... 
по малко от“.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Познава 
мерната единица за 
време час и нейното 
означение (ч). 
Определя времето по 
часовник в „кръгли“ 
часове.
Решава текстови 
задачи с включени 
словосъчетанията

Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
Четене и съкратено 
записване на 
изучавани мерни 
единици.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Проверка на 
тетрадките.
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„с...повече“ и „с... по 
малко от“.

Планиране, 
организиране и 
изпълнение на 
възложени задачи 
във времето. 
Определяне на 
времето в часове 
при съставяне на 
дневен режим. 
Решаване на 
текстова задача с 
включени 
словосъчетанията 
„с...повече“ и „с... 
по малко от“.

Двадесет и осма 
учебна седмица

28. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Съставяне на 
текстова задача с 
едно пресмятане 
по картина.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране. Използва 
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане.
Познава елементите 
на текстовата задача. 
Съставя текстова

Решаване на 
числови изрази с 
едно и повече 
пресмятания. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.

Формиращо 
оценяване -  
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните и 
писмени 
отговори на 
учениците.
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задача с едно 
пресмятане по 
картина.

Описване на
математически
модел на реални и
картинно
представени
практически
ситуации.

Двадесет и 
девета
учебна седмица

29. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Съставяне на 
текстова задача с 
едно пресмятане 
по израз.

Извършва действия 
събиране и 
изваждане с 
преминаване. 
Използва
наименованията на 
компонентите и 
резултата при 
решаване на задачи 
от събиране и 
изваждане. Прави 
проверка на 
изваждането със 
събиране.
Съставя текстова 
задача с едно 
пресмятане по 
илюстрация и по 
израз. Решава 
текстови задачи с 
едно пресмятаве.

Решаване на 
числови изрази с 
едно и повече 
пресмятания. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие.
Съставяне на 
текстова задача с 
едно пресмятане по 
израз.

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните 
отговори на 
учениците.

Тридесета 
учебна седмица

30. Записване, броене 
и сравняване,

Познава числата 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70,

Определяне на 
брой обекти и

Формиращо 
оценяване -

стр. 24



събиране и 
изваждане с 
числата 10,20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100.
Банкнотите от 20 
лева, 50 лева и 100 
лева и монетите от 
20 стотинки и от 
50 стотинки. 
Текстови задачи с 
българските 
банкноти и 
монети.

80, 90, 100 и техните 
означения с цифри. 
Познава десетицата 
като бройна 
единица. Брои по 
десетици до 100 в 
прав и обратен ред. 
Сравнява числата 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100.
Извършва действия 
събиране и 
изваждане с числата 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100. 
Решава текстови 
задачи с българските 
банкноти и монети.

записване на 
количества. 
Подреждане на 
числа и на числови 
редици за 
установяване на 
връзки между 
числата в тях. 
Решаване на 
числови изрази с 
две и повече 
пресмятания. 
Проверка на 
резултат от 
извършено 
аритметично 
действие. 
Свързване на 
аритметичните 
действия с 
практически 
решения и 
формулиране на 
отговор.
Решаване на 
практическите 
задачи с 
българските 
банкноти и монети.

работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Наблюдение на 
устните и 
писмени 
отговори на 
учениците.

Тридесет и 
първа учебна

31. Текстови задачи. 
Геометрични

Познава елементите 
на текстова задача -

Разпознаване на 
текстова задача

Формиращо 
оценяване -
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седмица фигури. условие, числови 
данни, въпрос. 
Решава текстова 
задача с едно 
пресмятане от 
събиране и 
изваждане. 
Разпознава 
геометричните 
фигури триъгълник, 
правоъгълник и 
квадрат и техните 
елементи -  страна и 
връх. Измерва в 
сантиметри 
дължините на 
страните им. 
Разпознава кръг.

измежду друг вид 
текст. Решаване на 
текстови задачи с 
едно пресмятане. 
Съставяне на 
текстови задачи с 
едно пресмятане. 
Откриване и 
назоваване на 
квадратни, 
правоъгълни, 
триъгълни и кръгли 
форми в предмети 
от обкръжението 
на ученика. 
Преоткриване на 
геометрични 
фигури в 
произведения на 
изобразителното 
изкуство.
Създаване на 
картини, съставени 
от геометрични 
фигури.

работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над 
грешката.

Тридесет и 
втора учебна 
седмица

32. Измерване чрез
нестандартни
средсва.

Логически задачи.

Извършва действия с 
изучените еднородни 
мерни единици (без 
час). Измерва 
дължини с 
нестандартни

Използване на 
нестандартни 
средства и 
нагледни 
материали (въже, 
панделка, стъпало,

Формиращо 
оценяване -  
работа по 
групи, 
поощрение, 
работа над
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средства. Решава 
текстови задачи.

палец, крачка, 
ръка) вместо 
чертожна линия за 
измерване на 
обекти. Решаване 
на логически 
задачи за 
откриване на 
отношения, връзки, 
зависимости, 
закономерности.

грешката.
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1 учебен час седмично -  32 учебни седмици -  32 учебни часа годишно
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