


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

 

Учебната програма за ЗИП по БЕЛ е предназначена за ученици от 5. клас. 
Разработена е в съответствие с Държавните образователни изисквания за 
учебното съдържание. Съобразена с учебната програма по български език и 
литература за 5. клас и е предвидена с годишен хорариум от 34 часа. 

Възможностите, които програмата дава е развиване на умения за учене и 
четене с разбиране, изграждане на единство от знания, осъзнаване на 
функцията на езика като система. 

Учебното съдържание покрива това от задължителната подготовка, като 
нивото на изложение и включените в него задачи са съобразени със знанията и 
уменията, придобити в 4. клас и осигуряват по-разширено и по-задълбочено 
изучаване на български език  и литература в училище. 

Съдържанието се определя въз основа на: 
- резултатите, които учениците трябва да постигнат след завършване на V 

клас; 
- възможностите, които допуска  учебният план; 
- компетентностите, които учениците трябва да добият в предходния 

клас. 
 

 

 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА, РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА 

 

 

1. Да се затвърдят и обогатят знанията на учениците за езиковите 
явления, изучени до 4. клас и включени в учебната програма за 5. клас.  

2. Чрез занимателни игрови задачи да се постига функционално, а не 
самоцелно знание за българския език.  

3. Да се формират критерии за доброкачественост на речта.  
4. Да се обогати представата на петокласниците за мита, неговото 

възникване, същност и значение чрез запознаване с митовете на различни 
народи за сътворението и за края на света.  

5. Да се развият умения за осмисляне и възпроизвеждане на текст, за 
откриване на общото и различното в митовете на различните народи.  

6. Да се развиват уменията на учениците да анализират езика на 
художествената литература като ценност, като достижение на човешката мисъл 
и да изпитват стремеж и потребност да общуват с нея. 

 
 

 

 



 

III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Български език 

 

1. Елементи на речевата ситуация 
2. Езикови средства за самопредставяне 
3. Време на глагола.  Минало свършено  и минало несвършено време. 
4.  Употреба на глаголните времена   
5. Звукови промени при гласни и съгласни звукове 
6. Правопис на думи – звукови промени 
7. Речниково и граматично значение на думата 
8. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав 
9. Местоимение 
10. Главни части в простото изречение 
11. Второстепенни части в простото изречение 
12. Отговор на житейски въпрос 
13. План  на текст  

 

 

 

 

 

2. Литература 

 

1. Древногръцки митове за произхода на боговете 
2. Библейски разкази за началото на света 
3. Сътворението – устен преразказ 
4. “Господ и дяволът правят света” 
5. “Тримата братя и златната ябълка”.  Горната и долната земя в приказката 
6. „Златното момиче“ – проблеми и конфликти 
7. „Троица братя града градяха“ – проблеми и конфликти 
8. „Хайдути“ – отношенията бащи и синове 
9. „Легенда за рома“ – пространство и време 
10. „Главатарят, който искал да плени месечинката“ 
11. „Котаракът наставник или котаракът в чизми“   
12. „Грозното патенце“. Самотата на различния 
13. Из „Похитителят на мълнии“ 
14. Трансформиращ преразказ  

 

 

 

 

IV. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 



 

- писмени – под формата на тестове, домашни работи, преразкази и съчинения, 
контролни работи; 
 
- устни – индивидуални изпитвания, групови изпитвания, разговори и беседи. 
 

 

          V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

 

       1. Използват езиковите средства в съответствие с речевата ситуация, 
разпознават особеностите на официалното и неофициалното общуване, владеят 
речевия етикет. 

2. Умеят да изслушват събеседника, участват в диалог, като проявяват 
толерантност и учтивост. 

3.  Разбират смисъла на познат и непознат текст. 
4. Изработват план на текст и формулират твърдение по житейски въпрос 
5. Спазват правилата на книжовния изговор и редактират текст като спазват 

изучените книжовни езикови правила 
6. Свързват имена на герои с името на автора и със заглавието на 

произведението 
7. Различават основни персонажи на мита и основни за фолклора герои и 

конфликти 
8. Познават значението на жанровете мит, вълшебна (фолклорна) приказка и 

значението на понятието сюжет 
9. Създават кратък  трансформиращ преразказ. 

 

  

VI. КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Ориентират се в ситуацията на общуване, проявяват адекватно речево 
поведение, използват уместно формулите на речевия етикет, представят себе си и 
другите според правилата на речевия етикет. 

2. Умеят да изслушват събеседника си, да разбират темата на текста, да 
извличат съществената информация от него.  

3. Уместно употребяват думи в прякото и в преносното им значение, 
правилно изговарят и пишат морфемите в думата и думи с  непостоянно и 
подвижно Ъ. 

4. Разпознават местоименията и правилно да ги използват в речта си. 
5. Разпознават и правилно образуват формите на минало свършено и 

минало несвършено време и употребяват правилно и уместно глаголните времена 
6. Откриват главните и второстепенните части в изречението и правилно  

прилагат правилото за членуването им. 
7. Различават характерни особености на митологичния и фолклорния модел 

на света. 
8.  Определят проблеми и конфликти, различават основни герои и характерни 

особености на пространството и времето 
 
 

 

 



VII. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

1. Сравняват и осмислят речникови значения от българския език и от 
изучавания чужд език 

2. Използват мултимедия за представяне на резултати от изпълнение на 
конкретна задача 

3. Работят в библиотека, използват различни видове речници и предават на 
съучениците си получената информация 

4. Работят в екип при изпълнение на съвместни задачи 
5. Редактират правописни и правоговорни грешки 
6. Изразяват впечатления, чувства, настроения, мисли с помощта на 

различни езици – вербален, визуален, музикален 
7. Четат, слушат, разказват и преразказват 
 
 

 

 

VIII. МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

 

1. Представят теоретични знания за персонажна система с дигитални 
средства 

2. Изразяват позиция по проблем с помощта на визуален език 
3. Съпоставят изучавани в часовете по литература текстове с текстове, 

изучавани в часовете по чужд език въз основа на обща културна или жанрова 
принадлежност 

4. Сравняват и осмислят  речникови единици и работят с речници 
5. Съставят на план на текст, извличат  съществена информация от урочна 

статия 
 

 

 

IХ. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

Учебник по български език за V клас– М. Васева, В. Михайлова, издателство    
„Просвета” – София 
Учебник по литература за V клас - издателство „Просвета” – София 
Учебник по български език за VІ клас – издателство „Просвета”- София, М. 
Васева, В. Михайлова  
Учебник по литература за VІ клас – издателство „Просвета” - София, Инна Пелева, 
Албена Хранова, Нелида Перянова 
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ПЪРВИ СРОК 

№ 

по 

ред 

Учебна 

седми-

ца по 

ред/ме-

сец 

Тема на урочната единица 
Урочна 

единица за 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови 

понятия 

Контекст и 

дейности за всяка 

урочна единица 

Методи и 

форми на 

оценяване по 

теми и/или 

по раздели 

Забележка 

Български 

език 
Литература 

1 1 - IХ Входно ниво  
Контролна 

работа 
     

2 2 - IХ  

Древногръцки 

митове за 

произхода на 

боговете 

Упражнение 

Разбират смисъла на текста при 

слушане и извличат информация  с 

оглед на конкретна задача, могат 

да определят темата и абзаците в 

текста, получават представа за 

време и пространство в 

митологичното мислине 

Мит, тема, 

абзац 

Откриват информация, 

съобразена с един или 

няколко критерия и 

Текущо 

оценяване 

от устни 

изпитвания 

 

3 3 - Х 

Езикови 

средства за 

самопредста

вяне 

 Упражнение 

Спазват правоговорните норми, 

говорят с подходяща интонация и 

сила на гласа, умеят да изслушват 

събеседника 

Официално, 

неофициал-

но общува-

не, речев 

етикет 

Съобразяват се с 

другите участници в 

комуникативния акт, 

проявяват 

толерантност и 

учтивост към 

събеседника, проявяват 

уважение към другите  

и използват подходящи 

мимика, жест и поза 

Текущо 

оценяване 

от устни 

изпитвания 

 

4 4- Х  

Библейски 

разкази за 

началото на 

света 

Упражнение 

Разбират смисъла на познат и 

непознат текст, извличат 

информация с оглед на конкретна 

изследователска задача 

Библия 

Различават нормите и 

ценностите, валидни в 

традиционната, във 

фолклорната и в 

съвременните 

общности, 

регламентиращи/ 

регулиращи 

взаимоотношенията 

между индивида и 

общността 

Оценки от 

работа в час 
 

5 5- Х 
Време на 

глагола.  
 Упражнение 

Разпознават основната форма и 

спрежението на глагола, правилно 

Основна 

форма, 

Спазват правилата на 

книжовния изговор, а в 

Текущо 

оценяване 
 



2 
 

Минало 

свършено  и 

минало не-

свършено 

време. 

образуват формите на минало 

свършено  и минало несвършено 

време, 

спрежение 

на глагола, 

минало 

свършено 

време, 

минало 

несвършено 

време 

писмена форма – 

книжовните езикови 

правила, употребяват 

правилно и 

целесъобразно 

основните глаголни 

времена 

от устни и 

писмени 

изпитвания 

6 6- Х  
Сътворението – 

устен преразказ 
 

Излагат главните моменти на 

съдържанието 
 

Предават в устна 

форма главните 

моменти на 

съдържанието, спазват 

правилата на 

книжовния изговор 

Текущо 

оценяване 

от устни 

изпитвания 

 

7 7- ХI 

Употреба на 

глаголните 

времена 

 Упражнение 
Употребяват правилно глаголните 

времена 
 

Създават  в писмена 

форма кратък разказ по 

въображение, спазват 

книжовните норми, 

употребяват правилно 

основните глаголни 

времена 

Текущо 

оценяване 

от писмени 

изпитвания 

 

8 8 - ХI  

“Господ и 

дяволът правят 

света” 

Упражнение 

Запознават се с прехода от 

митологични към фолклорни 

представи, тълкуват легендата 

съобразно конкретните проявления 

на жанра, съпоставят легендата с 

библейския разказ за началото на 

света и обясняват сходства и 

разлики помежду им 

Легенда 

Разбират 

комуникативната 

структура на 

художествената 

творбаи обясняват 

връзките между 

нейните участници, 

спазват правилата на 

книжовния изговор 

Текущо 

оценяване 

от устни 

изпитвания 

 

9 9 - ХI 

Отговор на 

житейски 

въпрос 

 Упражнение 

Спазват нормите на книжовния 

правоговор, говорят с подходяща 

за ситуацията интонация и сила на 

гласа, имат усет за логическо 

ударение 

Отговор на 

житейски 

въпрос 

Използват богатите 

възможности на езика 

за изразяване на 

различни чувства, за 

изказване на мнения и 

впечатления 

 

Текущо 

оценяване 

от устни 

изпитвания 

 

10 10 - ХI  

“Тримата братя 

и златната 

ябълка”.  

Горната и дол-

Упражнение 

Тълкуват приказката съобразно 

конкретните проявления на жанра, 

определят проблеми и конфликти, 

оценяват завършека във връзка с 

Вълшебна 

(фолклорна) 

приказка, 

сюжет 

Съпоставят нормите и 

ценностите в 

традиционната, във 

фолклорната и в 

Оценки от 

работа в час 
 



3 
 

ната земя в 

приказката 

нейния сюжет  съвременните 

общности, изразяват 

впечатления, чувства, 

мисли по проблеми с 

помощта на различни 

езици – вербален, 

визуален  ( в т.ч. 

изобразителен), 

музикален 

11 11 - ХII 

План  на 

текст - 

“Тримата 

братя и 

златната 

ябълка” 

 Упражнение 

Осмислят плана като средство за 

ориентиране в съдържанието и в 

структурата на текста 

 

Чете и разбира смисъла 

на текст и изработва 

план на текст 

Оценки за ин-

дивидуална 

работа и работа 

по групи 

 

12 12 - ХII  

Устен 

трансформиращ 

преразказ на 

приказка 

Упражнение 

Умеят да предават съдържанието 

на кратък текст, умеят да създават 

трансформиращ преразказ 

Трансфор-

миращ 

преразказ 

Преразказват устно от 

името на герой 

Текущо 

оценяване от 

устни 

изпитвания 

 

13 13 - ХII 

Звукови 

промени при 

гласни и 

съгласни 

звукове 

 Упражнение 

Правилно пишат и изговарят думи 

с неударени гласни звукове и със 

струпване на съгласни звукове 

Словообра-

зувателни и 

формообра-

зувателни 

морфеми 

Владее езикови 

средства, свързани с 

фонетични явления, и 

ги използва уместно в 

речевата практика. 

Оценки за 

индивидуална 

работа и работа 

по групи 

 

14 14 - I  

„Златното 

момиче“ – 

проблеми и 

конфликти 

Упражнение 

Тълкуват приказката съобразно 

проявленията на жанра, определят 

проблеми и конфликти, 

специфични за фолклорния модел 

на света, обосновават позиция по 

тях 

Вълшебна 

(фолклорна) 

приказка, 

сюжет 

 

Проявяват ценностна 

ориентация при 

интерпретиране на 

проблеми от текста 

Оценки от 

работа в час 
 

15 15 - I 

Правопис на 

думи – 

звукови 

промени 

 
Контролна 

работа 

Правилно пишат морфемите в 

думите, правилно пишат често 

употребявани думи и термини 

 

Правилно пише 

морфемите в думите, 

прави морфемен 

анализ 

Оценки от 

контролни 

работи 

 

16 16 - I  

Трансформиращ 

прераз-каз – 

подготовка за 

писане на 

трансформиращ 

пре-разказ от 

името на герой 

Упражнение 

Познават  характерните 

особености на трансформиращия 

преразказ 

Трансфор-

миращ 

преразказ 

Създават в писмена 

форма трансформиращ 

преразказ с определена 

дидактическа задача, 

спазват книжовни 

езикови правила 

  



4 
 

17 17 - I 

Речниково и 

граматично 

значение на 

думата 

 Упражнение 

Осмислят думата като единство от 

речниково и граматично значение, 

умеят да работят с тълковен 

речник и речник на чуждите думи 

 

Граматично 

значение, 

многознач-

ност на 

думата, кон-

текст 

Работят индивидуално 

и в малки групи, 

правят справки в 

различни видове 

речници, коментират 

правописа и 

правоговора на 

омоними, омографи, 

пароними и др. 

Оценки от 

работа в час и 

работа по 

групи 

 

18 18 - II  

Анализ и 

коментар на 

трансформиращ 

преразказ 

Упражнение 

Познават  характерните 

особености на трансформиращия 

преразказ, анализират  и оценяват 

сполучливостта на свои и чужди 

трансформиращи преразкази 

 

Анализират  и 

оценяват 

сполучливостта на 

свои и чужди 

трансформиращи 

преразкази 

Оценки от 

изпълнение на 

домашни 

работи 

 

 

ВТОРИ СРОК 

 

19 19 - II 

Видове думи 

според 

речниковото 

им значение 

и звуковия 

им състав 

 Упражнение 

Разпознават омоними, уместно 

използват синоними и антоними, 

работят със синонимен речник, 

използват синонимното богатство, 

за да подобрят текст 

Омоними, 

синоними, 

антоними 

Разпознават в 

контекста синоними, 

антоними и пароними, 

правилно ги изговарят 

и пишат, в активния 

речник на учениците 

функционират 

синоними и антоними 

Оценки от 

работа в час и 

работа по 

групи 

 

20 20 - II  

„Троица братя 

града градяха“ – 

проблеми и 

конфликти 

Упражнение 

Тълкуват песента съобразно 

проявленията на жанра, определят 

проблеми и конфликти, 

специфични за фолклорния модел 

на света, обосновават позиция по 

тях 

 

Проявяват ценностна 

ориентация при 

интерпретиране на 

проблеми от текста, 

записват фолклорни 

текстове със същия 

мотив 

Оценки от ра-

бота в час и из-

пълнение на 

домашни рабо-

ти 

 

21 21 - II 
Местоиме-

ние 
 Упражнение 

Разпознава местоименията като 

заместващи и свързващи думи в 

изречението и в текста 

Изменяеми 

части на 

речта 

Морфологи-

чен анализ 

Различава  

местоименията от 

останалите изменяеми 

части на речта и ги 

употребява правилно в 

речта си 

Оценки от 

работа в час и 

работа по 

групи 

 

22 22 - III  
„Хайдути“ – 

отношенията 
Упражнение 

Различават основни герои и 

тълкуват постъпките им, 
 

Съотнася постъпките 

на героите с 

Текущи оценки 

от устни 
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бащи и синове разпознават образи на народната 

песен 

ценностите на 

традиционната 

общност, както и с 

личния си опит 

изпитвания 

23 23 - III 

Отговор на 

житейски 

въпрос 

 Упражнение 

Създава в писмена форма текст по 

житейски въпрос, изразява лична 

позиция, спазва езиковите 

книжовни правила 

 

Композира и графично 

оформя текста, който 

създава. Разсъждава, 

формулира твърдения 

и ги аргументира 

Оценки от 

писмените 

работи 

 

24 24 - III  

„Легенда за 

рома“ – 

пространство и 

време 

Упражнение 

Съпоставят мястото на човека в 

митологичните и фолклорните 

текстове, откриват и коментират 

ценностите на хората в родовата 

общност 

Благословия, 

проклятие 

Открливат етническите 

ценности, съхранени в 

мита и фолклора, 

проявяват 

толерантност и 

уважение към 

културната различност 

Текущи оценки 

от устни 

изпитвания и 

работа в час 

 

25 25 - III 

Главни части 

в простото 

изречение 

 Упражнение 

Познава строежа на простото 

изречение. 

Разпознава и правилно определя 

главните и второстепенните части 

 

Прави синтактичен 

анализ на простото 

изречение Прилага 

правилото за членуване 

 

Оценки за 

индивидуална 

работа и работа 

по групи 

 

26 26 - IV  

„Главатарят, 

който искал да 

плени 

месечинката“ 

Упражнение 

Прилагат нравствени критерии в 

оценките за героите, правят връзка 

между родовете и етническите 

ценности при изграждане на 

човешката идентичност 

 

Откриват връзка между 

информацията, носена 

от текста и 

информацията, 

съдържаща се в 

контекста 

Текущи оценки 

от устни 

изпитвания 

 

27 27 - ІV 

Второстепен

ни части в 

простото 

изречение 

 Упражнение 

Разпознава и на второстепенните 

части  на изречението. Прилага 

правилото за членуване на 

второстепенните части. Прави 

синтактичен анализ на простото 

изречение. 

 

Прави синтактичен 

анализ,  определя и 

второстепеннитееи 

части, прилага 

правилото за 

членуването им. 

Оценки от 

работа в час и 

работа по 

групи 

 

28 28 - ІV  

„Котаракът 

наставник или 

котаракът в 

чизми“  

Трансформиращ 

преразказ 

Упражнение 

Създават в писмена форма 

трансформиращ преразказ, 

спазват изучените книжовни 

езикови правила 

 

Упражняват 

самоконтрол при 

изпълнение на на 

комуникативни задачи 

Оценки от 

писмени 

изпитвания 

 

29 29 - V 
Класна 

работа 
 Класна работа    

Оценки от 

Класна работа 
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30 30 - V  

„Грозното 

патенце“ 

Самотата на 

различния 

Упражнение 

Тълкуват приказката съобразно 

проявленията на жанра, различават 

приписване на човешки 

характеристики на животно и 

обясняват значението им за 

изграждането на смисъла на 

текста. 

 

Определят основната 

тема, разсъждават 

върху смисъла на 

текста 

Оценки от 

устни 

изпитвания 

 

31 31 - V 
План на 

текст 
 Упражнение 

Осмисля плана като средство за 

ориентиране в съдържнието и 

структурата на текста. 

 Чете и разбира смисъла 

на текст и изработва 

план на текста 

Оценки от 

писмени 

изпитвания 

 

32 32 - V  

Из 

„Похитителят на 

мълнии“ 

Упражнение 

Съпоставят откъси от 

„Похитителят на мълнии“ с 

„Котаракът наставник, или 

Котаракът в чизми“, обясняват 

сходствата и различията между 

сюжетите 

 

Осъществяват връзка 

между информацията в 

текста и всекидневния 

опит, изразяват 

впечатления, чувства, 

настроения, 

мисли 

Текущи оценки 

от устни 

изпитвания и 

работа в час 

 

33 33 - VI 
Годишен 

преговор 
       

34 34 - VI  
Годишен 

преговор 
      

 

 

 

 





I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по информационни технологии в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и 

отношения, свързани с учебния предмет, с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в различни 

предметни области. Обучението в избираемите учебни часове по информационни технологии в V-ти клас затвърждава, надгражда и 

развива придобитите в задължителната подготовка по ИТ в пети клас знания, умения и отношения. 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 Да затвърдят и развият собствените си компетенции при работа с персонален компютър. 

 Да се ориентират в съдържанието на информация, представена на различни носители или в Интернет и да могат да я 

използват в различни области на знанието. 

 Да разширят знанията си за възможностите на компютърните системи да обработват и представят разнородна информация. 

 Да умеят да експериментират с информация в текстов, табличен и графичен формат. 

 Да създават документи с по-сложни графични изображения по зададени теми. 

 Да съхраняват и отпечатват компютърни документи с по-сложна структура. 

 

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 По темата „Компютърна система и информационни технологии “ учениците трябва да: 

 спазват правила за безопасна работа и коректна експлоатация на компютърната система;  

 дават описание за софтуер, хардуер и връзката между тях;  

 имат представа за разнообразието от компютърни програми и тяхното предназначение; 

 осъществяват диалог с компютърните приложения като използват елементите на потребителския интерфейс; 

 работят с различни видове носители на информация. 

 

По темата „Интернет “ очакваните резултати са учениците да: 

 спазват правилата за безопасна работа в Интернет;  

 използват хипервръзки за придвижване в и между отделни интернет страници;  

 търсят информация по зададена тема; 

 използват електронна поща – създават, изпращат и отговарят на електронно съобщение, прикрепят файл към електронно 

съобщение. 



 

По темата „Звук и видео информация “ очакваните резултати са учениците да:  

 използват компютърни програми за възпроизвеждане на звукова информация; 

 контролират възпроизвеждането на видео и аудио информация. 

По темата „Създаване и обработка на графично изображение“ учениците трябва да: 

 работят свободно с основните инструменти на различни графични редактори; 

 използват инструментите за трансформация на графично изображение; 

 работят свободно със стандартна и разширена цветова палитра; 

 вмъкват текст в изображение; 

 създават изображение с разнообразни инструменти по зададена тема. 

По темата „Компютърна текстообработка“ очакваните резултати са учениците да: 

 форматират текст на ниво символи и на ниво абзац;  

 спазват основните правила при въвеждане на компютърен текст; 

 маркират основните структурни единици в текст;  

 извършват преместване, копиране, изтриване и вмъкване на маркиран текст; 

 изършват дейности, свързани с редактиране на текст. 

По темата „Обработка на таблични данни“ очакваните резултати са учениците да: 

 знаят основните елементи на електроннта таблица – клетка, ред, колона;  

 правят връзка между данни и тяхната графична интерпретация и разчитат данни от диаграма. 

По темата „Компютърна презентация“ очакваните резултати са учениците да: 

 създават кратка собствена презентация, като избират подходящ дизайн; 

 вмъкват в слайдовете текст и изображения; 

 спазват правилата при създаване на презентация. 

 

 

 

 



III.  УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Учебна 

седмица 

/ месец 

Тема Компетентности като очаквани резултати Нови понятия: 

I СРОК 

1 / IX Инструктаж за безопасна работа с 

компютър. 

  

2 / IX Ергономични правила и норми при 

работа с компютър. 

  

Тема 1. Компютърна система и информационни технологии 

3, 4 / X Машината компютър. Дава описание на понятията софтуер, хардуер, компютърна 

система и посочва връзката между хардуера и софтуера. 

дънна платка; централен 

процесор 

5 / X Изпълняване на програми. Осъществява диалог с компютъра, като използва елементите 

на потребителския интерфейс. 

меню; прозорец; заглавен 

ред; ред с менюта; лента 

за превъртане; плъзгачи и 

др. 

6 / X Файлове и файлова система. Обяснява понятията файл и папка. Извършва основни 

действия с файлове и папки. 

 

Тема 2. Интернет 

7, 8 / XI История на интернет. Знае как и кога е възникнала глобалната мрежа.   

9 / XI Сърфиране в интернет. Спазва правилата за безопасна работа в интернет.  

10 / XI Търсене на информация по зададена тема.  Подбира подходящи ключови думи за търсене на 

информация по зададена тема. Използва възможностите за 

разщирено търсене на информация. 

адресно поле; хипервръзка 

Тема 3. Звук и видео информация 

11, 12 / Възпроизвеждане на звук и видео Познава и използва частите на компютърната система за  



XII възпроизвеждане на звук и видео. Включва конкретни 

външни устройства за възпроизвеждане на звук. 

13 / XII Специализирани програми за караоке. 

Настройки на възпроизвеждане. 

Познава и използва специализирани програми за караоке.   

Тема 4. Създане и обработка на графично изображение 

14 / XII Използване на стандартна и разширена 

цветова палитра. 

Избира цветове от стандартна и разширена цветова палитра 

за основен и фонов цвят. 

RGB цветова палитра 

15, 16 / I Инструменти за изчертаване и рисуване 

със свободна ръка – флагове; емблеми. 

Използва инструменти и прилага техники за работа с части 

от изображение. 

 

17 / I Инструменти за изчертаване и рисуване 

със свободна ръка – пътни знаци. 

Използва инструменти и прилага техники за работа с части 

от изображение. 

 

18 / I Инструменти за изчертаване и рисуване 

със свободна ръка – плодове и зеленчуци. 

 

Използва инструменти и прилага техники за за работа с 

части от изображение. 

 

 

II СРОК 

19, 20 / II Вмъкване на текст в графично 

изображение – изработване на комикс. 

Създава графично изображение с кратък текст по зададена 

тема.  

символ; щрифт 

21 / II Отпечатване на комикс. Подготвя изображение за печат и задава настройки на 

принтера. 

 

Тема 5. Компютърна текстообработка 

22 / III Въвеждане на кратък текст. Съхраняване 

на текстов документ. 

Спазва основни правила при въвеждане на компютърен 

текст. Избира подходящо име на файл и съхранява на 

текстов документ на определено място. 

знак; дума 

23, 34 / 

III 

Форматиране на текст на ниво символи – 

визитна картичка. 

Маркира основни структурни единици в текста. Извършва 

команди с маркиран текст. 

 

25 / III Форматиране на текст на ниво абзац – 

моето любимо стихотворение. 

Форматира текст на ниво абзац. подравняване; 

междуредово разстояние и 

отстъпи 



Тема 6. Обработка на таблични данни 

26 / IV Въвеждане на данни в готов модел на 

електронна таблица за извършване на 

изчисления. 

Експериментира с данни в готов модел на електронна 

таблица. 

клетка; ред; колона 

27, 28 / 

IV 

Въвеждане на данни в готов модел на 

електронна таблица за графична 

интерпретация чрез различни видове 

диаграми. 

Разбира връзката между данни и тяхната графична 

интерпретация. 

диаграма 

29 / V Създаване на електронна таблица- 

калкулатор 

  

Тема 7. Компютърна презентация 

30 / V Разглеждане и демонстриране на готова 

презентация на тема: „Триъгълник“. 

Знае основните елементи на компютърна презентация.  слайд; презентация 

31 / V Създаване на кратка презентация на тема: 

„Лексикон“. 

Създава кратка собствена презентация. Избира подходящ 

дизайн на презентация. 

дизайн 

32 / V Създаване на кратка презентация на тема: 

„Моят роден край“. 

Създава кратка собствена презентация. Избира подходящ 

дизайн на презентация. 

 

33 / VI Правила при представяне на презентация 

пред публика. 

Създава в устна и в писмена форма текст ; в който изразява 

лична позиция по житейски проблем и подбира подходящи 

аргументи. 

Умее да композира текст разсъждение в определен обем. 

Използва езикови средства ; подходящи за ситуацията на 

общуване. 

отговор на въпрос 

34 / VI Какво научих в V-ти клас?   

 

 

 

 



IV.  ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

 

Дейности, свързани с развитие на умения за учене:  

 Поставяне на задачи за работа с фрагменти от учебните помагала или помощната информация с цел самостоятелно запознаване 

с елементи на изучавания софтуер.  

 Използване на демонстрации и експериментиране в средата на изучаваното софтуерно приложение.  

 

Дейности, свързани с развитие на уменията за общуване на чужд език:  

 Използване на английско-български речник за елементи от интерфейса на изучаваните софтуерни приложения.  

 

V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Проверката и оценката на знанията и уменията в обучението по информационни технологии трябва да бъдат насочени към 

измерване постигането на заложените в учебната програма очаквани резултати.  

Очакваните резултати от обучението са свързани с усвояването на специфична за предмета терминология, практически умения за 

решаване на задачи със средствата на информационните технологии, умения за аргументиране при избора на технологично средство.  

Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при оценяването на знанията и уменията на учениците 

могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка:  

 Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена свобода на отговора. Подборът на 

тестовите задачи трябва да се съобрази с формулираните в учебната програма очаквани резултати. Тестовете дават 

възможност да се обхване по-голям обем от учебното съдържание за по-кратко време. Могат да се използват за 

установяване на входно и изходно равнище или контролно, проведено в рамките на 20-25 минути.  

 Решаване на практически задачи, решението на които се реализира на компютър в час. Този тип задачи може да съдържа 

отделни компоненти, които измерват усвояването на конкретни умения за работа с изучавания софтуер, умения за 

извличане на информация, умения за създаване на модели, умения за творческо трансформиране и представяне на различни 

видове информация в дигитален формат и др.  

 Изпълнение на практически задачи и малки проекти за домашна работа.  

 Представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от учебното съдържание.  




