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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС 

ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

Учебната програма за избираемите учебни часове по български език и литература в първи клас отразява спецификата на процеса на ограмотяване, изразяваща 

се в единството при овладяване на начални умения за четене и писане. Ето защо всяка от темите интегрира дейности за четене и писане с изучените букви. 

Едновременно с това се усвояват знания за езика и пропедевтика по отношение на правописа. Четенето на текста се съчетава както с литературните знания и умения, 

свързани ориентация в жанровите специфики на художествения текст, така и с комуникативно-речевите умения, проявяващи се при преразказ на прочетеното и при 

съчиняване на текст по серия от картини. По този начин чрез избираемите учебни часове се осигурява възможност за усъвършенстване на компетентностите, 

придобити от първокласниците не само чрез уроците по четене и писане през предбуквения и буквения етап, но и в уроците по български език, по литература и за 

формиране на комуникативноречеви умения, провеждани след приключване на етапа на ограмотяване. 

Учебната програма за задължителна подготовка по български език и литература в първи клас е с акцент върху уменията за четене и писане. Ето защо учебната 

програма за избираемите учебни часове се изгражда така, че водещ е разделът „Начално ограмотяване“, чрез който се усвоява механизъм за четене, усъвършенства се 

четивната техника и се овладяват умения за правилно писане на думи и изречения при спазване на графичните изисквания за ширина, височина и наклон на буквите. 

В хода на ограмотяването се осъществяват езиково и литературно обучение. Ето защо очакваните резултати от началното ограмотяване се проектират и в очакваните 

резултати от другите раздели в обучението, осигуряващи овладяването на езикови и литературни компетентности. С особено значение е разделът за създаване на 

текстове чрез преразказване и съчиняване, тъй като той е пряко ориентиран към непосредствената речева практика на първокласника. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

 

№ Раздел в обучението по 

български език и литература 

Основни теми Очаквани резултати 

1. Начално ограмотяване 

  Четене Разграничава звук и буква в състава на думата. 

Разпознава печатните и ръкописните букви от българската азбука. 

Усвоява механизъм на четене с разбиране. 

Владее техники за четене на думи, изречения и кратки текстове. 

Разбира смисъла на прочетеното. 

  Писане Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. 

Пише думи, изречения и кратки текстове, като спазва изискванията за графична правилност 

(височина, ширина и наклон на буквите). 

Пише разделно думите в изречението. 

Пренася правилно части от думи. 

2. Езиково обучение 

 2.1. Езикови единици Строеж на езика Разграничава в потока на речта основните езикови единици (звук, дума, изречение, текст). 

 2.2. Звукове и букви Звукове Открива звуковете в състава на думата. 

Ориентира се в последователността на звуковете в думата. 

Разграничава сричките в думата. 

Разграничава гласни от съгласни звукове. 



 

Разграничава съгласния звук й от гласния звук и. 

Изговаря правилно звуковете в думите. 

  Букви Разграничава звук от буква. Познава печатните и ръкописните букви от българската азбука. 

Разпознава малка и главна буква (печатни и ръкописни) 

Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях. 

Пише правилно в думи й, йо, ьо, щ, я, ю, дж, дз. 

Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав. 

Познава реда на буквите в българската азбука. 

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви. 

 2.3. Думите в речта  Разпознава думата като езикова единица. 

Разбира лексикалното значение на думата. 

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица. 

Използва главна буква при писане на собствените имена. 

Проверява правописа на думи чрез други думи. 

 2.4. Изреченията в речта  Различава дума от изречение. 

Свързва правилно думите в изречението. 

Разбира смисловата цялост на изречението. 

Определя границите на изречението в текста. 

Оформя графически правилно началото и края на изречението. 

Разпознава препинателните знаци за край на изречение – точка, въпросителен и удивителен. 

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

3. Текст и общуване 

 3.1. Текст  Различава писмен от устен текст. 

Озаглавява текст. 

Прави устен преразказ на кратък откъс от повествователен текст. 

Съчинява кратък писмен текст (от три – четири изречения) по серия картини. 

 3.2. Общуване  Включва се уместно в диалог по конкретна тема. 

Използва речевия етикет при поздравления и обръщения в устно общуване. 

Прилага правилата за речева учтивост (поздрав, благодарност, молба). 

Уместно употребява езикови и неезикови средства според комуникативната ситуация. 

Разграничава начини и средства за общуване. 

Назовава различни видове общуване – езиково и неезиково, устно и писмено, електронно и 

неелектронно. 

Разпознава средства за неезикова комуникация – жест, мимика, поза на тялото. 

4. Литературно обучение 

  Художествено 

възприемане 

Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове. 

Ориентира се в съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение. 

Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение. 



 

Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно или фолклорно 

произведение. 

Преразказва устно епизод от литературно или фолклорно произведение и кратък художествен или 

нехудожествен текст. 

  Литературни 

знания 

Чете произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното 

съдържание – приказка, разказ, стихотворение, гатанка. 

Разпознава приказка, разказ, стихотворение, гатанка. 

Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. 

Отгатва фолклорни и литературни гатанки, достъпни за възрастта. 

 



 

УТВЪРДИЛ: 

Директор ……………………………………………………… 

(Д. Йовчева) 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС 

ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (първи вариант) 

Годишен хорариум: 64 ч. 

Седмичен хорариум: 2 ч. 
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Тема на урочната 

единица 
Очаквани резултати от обучението Методи при работа 

Забележка/ 

Коментар 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. I Текст („Мечо на 

люлката“).  

Съчинява кратък писмен текст (от три-четири 

изречения) по серия картини. 

Озаглавява текст. 

 

Разглеждане на серия от четири картини и 

обсъждане на историята; съставяне на изречение 

към всяка от картините; обсъждане на заглавие 

на текста.  

 

2.  Текст („Мечо на 

люлката“). Писане на 

елементи 

Умее правилно да изписва елементи на букви. 

Ориентира се в графичната мрежа. 

Устен разказ; писане в графичната мрежа на 

елементи на букви. 

 

3. II Изречение, дума, сричка, 

звук.  

Разграничава в потока на речта основните 

езикови и речеви единици (звук, дума, изречение). 

Разграничава сричките в думата. 

 

Съставяне на диалог по картина; определяне 

вида на използваните изречения; определяне 

броя на сричките в думи; отделяне на звуковете 

в тези срички. 

 

4.  Изречение, дума, сричка, 

звук. Писане на елементи 

Умее правилно да изписва елементите на букви. 

Ориентира се в графичната мрежа. 

Съставяне на диалог по картина; определяне 

вида на използваните изречения; ; писане в 

графичната мрежа на елементи на букви. 

 



 

5. III Текст, изречение, дума, 

сричка, звук. Писане на 

елементи 

Разграничава езиковите единици. 

Разграничава гласни от съгласни звукове. 

Изписва графически правилно елементите на 

ръкописните букви и връзките между тях.  

Устен разказ на история по серия от картини; 

съставяне на въпросително и съобщително 

изречение по схеми.  

 

 

6.  Текст, изречение, дума, 

сричка, звук. Гласни и 

съгласни звукове. Писане 

на елементи 

Разграничава езиковите единици. 

Разграничава гласни от съгласни звукове. 

Изписва графически правилно елементите на 

ръкописните букви и връзките между тях. 

Звуков анализ на думи и разграничаване на 

гласните и съгласните звукове в тях; писане на 

елементите на буквите  

– изолирано и свързано. 

 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

7. IV Буквите А и Е Разграничава малка и главна буква. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Ориентира се за участниците в речевата ситуация. 

Разграничава графичната и звуковата форма на 

думата като значеща единица. 

Изписва графически правилно буквите и връзките 

между техните елементи. 

Четене на възклицания в контекста на конкретна 

речева ситуация, представена чрез илюстрация; 

съставяне на въпроси и отговори по повод на 

ситуацията на общуване; писане на думи с 

изучените букви; четене на възклицания и 

коментар относно ситуацията на общуване, в 

която те са използвани; съставяне на 

продължение на историята; изолирано писане на 

буквата; писане на буквосъчетания с 

изучаваната буква. 

 

8.  Буквите А и Е Разграничава малка и главна буква. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Ориентира се за участниците в речевата ситуация. 

Разграничава графичната и звуковата форма на 

думата като значеща единица. 

Изписва графически правилно буквите и връзките 

между техните елементи. 

Четене на възклицания в контекста на конкретна 

речева ситуация, представена чрез илюстрация; 

съставяне на въпроси и отговори по повод на 

ситуацията на общуване; писане на думи с 

изучените букви; четене на възклицания и 

коментар относно ситуацията на общуване, в 

която те са използвани; съставяне на 

продължение на историята; изолирано писане на 

буквата; писане на буквосъчетания с 

изучаваната буква. 

 

9. V Буквите М и Н Умее да чете и пише срички, думи и изречения с 

изучените букви. 

Включва се уместно в диалог по конкретна тема. 

Разпознава средства за неезикова комуникация – 

жест, мимика, поза на тялото. 

Четене на възклицателни изречения в диалог; 

коментар върху ситуацията на общуване – 

участници и цел на изказванията им; съставяне 

на диалози по подобие на образец; устен разказ 

по сюжетна картина; измисляне на продължение 

на историята; писане на думи и изречения. 

 

10.  Буквите М и Н Умее да чете и пише срички, думи и изречения с 

изучените букви. 

Включва се уместно в диалог по конкретна тема. 

Разпознава средства за неезикова комуникация – 

жест, мимика, поза на тялото. 

Четене на възклицателни изречения в диалог; 

коментар върху ситуацията на общуване – 

участници и цел на изказванията им; съставяне 

на диалози по подобие на образец; устен разказ 

по сюжетна картина; измисляне на продължение 

на историята; писане на думи и изречения. 

 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

11. VI Буква О Умее да чете с изучените букви срички, думи и 

изречения. 

Включва се уместно в диалог по конкретна тема. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Умее да чете и пише думи и изречения с 

изучените букви. 

Използва главна буква при писане на собствените 

имена. 

Ориентира се за участниците в речевата ситуация.  

Четене на изречения в контекста на речева 

ситуация; съставяне на диалози по подобие; 

измисляне на продължение на историята; писане 

на срички и думи, съдържащи буква О; 

коментар върху допускани графични грешки; 

четене с изучените букви на изречения, 

употребени в ситуация на речево общуване; 

разказ по картина; писане на имена; препис на 

изречения по копирния метод. 

 

12.  Буква О Умее да чете с изучените букви срички, думи и 

изречения. 

Включва се уместно в диалог по конкретна тема. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Умее да чете и пише думи и изречения с 

изучените букви. 

Използва главна буква при писане на собствените 

имена. 

Ориентира се за участниците в речевата ситуация. 

Четене на изречения в контекста на речева 

ситуация; съставяне на диалози по подобие; 

измисляне на продължение на историята; писане 

на срички и думи, съдържащи буква О; 

коментар върху допускани графични грешки; 

четене с изучените букви на изречения, 

употребени в ситуация на речево общуване; 

разказ по картина; писане на имена; препис на 

изречения по копирния метод. 

 

13. VII Буквите И и Р Умее да чете и пише думи и изречения с 

изучените букви. 

Използва главна буква при писане на собствените 

имена. 

Прилага правилата за речева учтивост. 

Умее графически правилно да изписва срички, 

думи и изречения. 

Четене на думи и изречения с изучените букви; 

обсъждане на ситуации за запознаване; устно 

съставяне на диалози с речев етикет при 

запознаване; писане на имена; четене на текст; 

беседа по текста и съпътстващата го 

илюстрация; устен разказ по картина; писане на 

думи и изречения. 

 

14.  Буквите И и Р Умее да чете и пише думи и изречения с 

изучените букви. 

Използва главна буква при писане на собствените 

имена. 

Прилага правилата за речева учтивост. 

Умее графически правилно да изписва срички, 

думи и изречения. 

Четене на думи и изречения с изучените букви; 

обсъждане на ситуации за запознаване; устно 

съставяне на диалози с речев етикет при 

запознаване; писане на имена; четене на текст; 

беседа по текста и съпътстващата го 

илюстрация; устен разказ по картина; писане на 

думи и изречения. 
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15. VIII Буквите Л и Ъ Умее да чете диалог с изучените букви. 

Включва се в ситуации на общуване. 

Умее графически правилно да изписва буквите. 

Ориентира се в последователността на звуковете 

в думата. 

Включва се в диалог. 

Четене на диалог в контекста на изобразена 

ситуация на общуване; създаване на диалози по 

подобие; разказване по картина; писане на думи 

и изречения с изучените букви чрез копирен 

метод; игра със звукови модели на думи; разказ 

по картина; писане на срички, думи и изречения 

с изучените букви. 

 

16.  Буквите Л и Ъ Умее да чете диалог с изучените букви. 

Включва се в ситуации на общуване. 

Умее графически правилно да изписва буквите. 

Ориентира се в последователността на звуковете 

в думата. 

Включва се в диалог. 

Четене на диалог в контекста на изобразена 

ситуация на общуване; създаване на диалози по 

подобие; разказване по картина; писане на думи 

и изречения с изучените букви чрез копирен 

метод; игра със звукови модели на думи; разказ 

по картина; писане на срички, думи и изречения 

с изучените букви. 

 

17. IX Буква У Умее да чете и пише с изучените букви. 

Разграничава начини и средства за общуване. 

Ориентира се в общите признаци на гласните 

звукове.  

Четене на диалог в контекст на изобразена 

ситуация на речево общуване; коментар на 

прочетеното; съставяне на разказ по картина и 

измисляне на продължение на историята; писане 

на думи с изучените букви чрез копирен метод.  

 

18.  Гласни звукове и букви Умее да чете и пише с изучените букви. 

Разграничава начини и средства за общуване. 

Ориентира се в общите признаци на гласните 

звукове. 

Писане на думи с изучените букви чрез копирен 

метод; игра за свързване на главните с малките 

букви на гласните; допълване на букви за 

двойките гласни. 

 

19. X Буква Й.  Умее да чете и пише думи и изречения с 

изучените букви. 

Разграничава съгласния звук й от гласния звук и. 

Разграничава начини и средства за общуване. 

Разграничава гласни от съгласни звукове. 

Спазва изискванията за графична правилност при 

писане (височина, широчина и наклон). 

Четене на изречения в контекст на серия от 

картини; разказ на историята; обсъждане на 

героите и тяхното поведение; измисляне на 

продължение; писане чрез копирен метод на 

думи и изрази с изучените букви. 

 

20.  Сонорни съгласни Разграничава гласни от съгласни звукове. 

Спазва изискванията за графична правилност при 

писане (височина, широчина и наклон). 

Писане чрез копирен метод на думи и изрази с 

изучените букви; свързване на части от 

ръкописни букви на сонорните звукове; писане 

на съществителни собствени имена с изучените 

букви; писане на въпросително и съобщително 

изречение. 
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21. XI Буквите Я и Т Прави разлика между звук и буква. 

Спазва изискванията за графична правилност при 

писане. 

Умее да пише думи и изречения с изучените 

букви.  

Игра за свързване на букви в думи; съставяне на 

изречения с получените думи; писане на думи и 

изречения по копирен метод.  

 

22.  Буквите Я и Т Отговаря кратко на въпроси към прочетен текст. 

Умее да пише думи и изречения с изучените 

букви. 

Четене на текст; преразказване на прочетеното; 

разглеждане на илюстрацията към текста и 

обсъждане на речевата ситуация, представена 

чрез нея. 

 

23. XII Буква Д Чете с разбиране текст. 

Отговаря кратко на въпроси към текста. 

Спазва графичните изисквания при писане на 

думи и изречения. 

Оформя графически правилно началото и края на 

изречението. 

Проверява правописа на думи чрез други думи. 

Четене на разказ; беседа по съдържанието му; 

съставяне на диалог по подобие; писане на думи 

и изречения с изучените букви; игра за 

разпознаване на буквите Д и Т. 

 

24.  Буква Д Чете с разбиране текст. 

Отговаря кратко на въпроси към текста. 

Спазва графичните изисквания при писане на 

думи и изречения. 

Оформя графически правилно началото и края на 

изречението. 

Проверява правописа на думи чрез други думи. 

Образуване на срички и думи с двете букви; 

писане на думи с обеззвучаване в края; четене и 

препис на ръкописен текст; устен разказ и 

беседа по съдържанието на текста. 

 

25. XIII Буквите С и З Пише и чете думи и изречения с изучените букви. 

Разбира смисловата цялост на изречението. 

 

Разглеждане на сюжетна картина и обсъждане 

на изобразеното; четене на изречение към 

картината; устен разказ на историята; писане на 

думи с изучените букви. 

 

26.  Буквите С и З Открива разликите в изговор на С и З. 

Прави разлика при употребата на предлозите с и 

със. 

игра и препис на думи, завършващи на -ст; 

четене на текст с особености при употребата на 

удвоения предлог със; писане на 

словосъчетания с предлог с и със. 

 

27. XIV Буква К Различава писмен от устен текст. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Усвоява механизъм на четене с разбиране. 

 

 

Четене на текст и беседа по неговото 

съдържание; устен преразказ на текста; писане 

на думи и изрази с изучените букви. 

 

28.  Буква К Усвоява механизъм на четене с разбиране. 

Запомня думи с непроверяем правопис. 

Игра за образуване на думи от срички; писане 

на думи с гласни и съгласни, за които няма 
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средства за проверка; препис на пословица. 

29. XV Буква Г Изговаря правилно звуковете в думите. 

Разпознава приказка. 

Прави устен преразказ на кратък откъс от 

повествователен текст. 

 

Четене на откъс от народна приказка; беседа по 

съдържанието на приказката; устен преразказ на 

прочетеното; писане на думи с изучаваните 

букви. 

 

30.  Буква Г Означава с букви звуковия състав и строеж на 

думите, без да пропуска букви. 

Писане на думи с изучаваните букви; игра за 

образуване на думи; писане на думи и изречения 

чрез копирен метод. 

 

31. XVI Буквите П и Б Чете правилно и с разбиране стихотворна реч. 

Разпознава гатанка. 

Разграничава единствено от множествено число 

на думите. 

Проверява правописа на думи чрез други думи.  

Четене на римувана гатанка и коментар върху 

текста; писане на думи; промяна на думи в 

множествено число във формата им за 

единствено число, при което се получава звучен 

съгласен в края.  

 

32.  Буквите П и Б Чете правилно и с разбиране стихотворна реч. 

Разпознава гатанка. 

Разграничава единствено от множествено число 

на думите. 

Проверява правописа на думи чрез други думи. 

Кръстословица с думи, които завършват с б и п; 

препис на пословица. 

 

33. XVII Буква Ф Чете правилно и с разбиране малки по обем 

текстове. 

Пише графически правилно и четливо буквите и 

връзките между тях. 

Разграничава графичната форма на малката и 

главната буква. 

Свързва правилно думите в изречението.  

Обсъждане на история, изобразена чрез 

илюстрация; четене на текста към 

илюстрацията; беседа по съдържанието на 

прочетеното; писане на думи с изучените 

букви.. 

 

34.  Буква Ф Чете правилно и с разбиране малки по обем 

текстове. 

Пише графически правилно и четливо буквите и 

връзките между тях. 

Разграничава графичната форма на малката и 

главната буква. 

Свързва правилно думите в изречението. 

Писане на думи с изучените букви; игра за 

оцветяване на малки и главни букви; писане на 

думи с беззвучни съгласни в края; писане на 

изречения по копирен метод; съставяне на 

собствени изречения. 
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35. XVIII Буква В Чете кратки текстове и отговаря на въпроси 

относно съдържанието на прочетеното. 

Сравнява изговора на звучен и беззвучен 

съгласен. 

Прави правописна проверка на думи със звучен 

съгласен в края. 

Разграничава употребата на предлозите в и във. 

Четене на текст и обсъждане на илюстрацията 

към него; преразказване на историята и 

измисляне на нейно продължение; писане на 

думи и изречения с изучените букви. 

 

36.  Буква В Чете кратки текстове и отговаря на въпроси 

относно съдържанието на прочетеното. 

Сравнява изговора на звучен и беззвучен 

съгласен. 

Прави правописна проверка на думи със звучен 

съгласен в края. 

Разграничава употребата на предлозите в и във. 

Писане на думи и изречения с изучените букви; 

игра с правописен характер; писане на думи с 

правописни особености при съгласния звук в 

края; упражнения за правилна употреба на в и 

във в различни позиции. 

 

37. XIX Буквите Ш и Ж Разпознава стихотворение. 

Прави оценка на поведението на литературен герой. 

Спазва изискванията за графическа правилност при 

писане. 

Проверява правописа на съгласен в края на думата. 

Четене на стихотворение; беседа по 

съдържанието; измисляне на продължение на 

историята; писане на думи по копирен метод. 

 

38.  Буквите Ш и Ж Разпознава стихотворение. 

Прави оценка на поведението на литературен герой. 

Спазва изискванията за графическа правилност при 

писане. 

Проверява правописа на съгласен в края на думата. 

Игра за откриване на думи с правописни 

особености в краесловие; писане на думи със 

съмнение при съгласния в края на думата; препис 

на пословица 

 

39. XX Звучни и беззвучни 

съгласни 

Знае двойките звучни и беззвучни съгласни. 

Прави правописна проверка на звучни и 

беззвучни съгласни в края на думата.  

Решаване на кръстословица; откриване на 

правилен съгласен в края на думата. 

 

40.  Звучни и беззвучни 

съгласни 

Знае двойките звучни и беззвучни съгласни. 

Прави правописна проверка на звучни и 

беззвучни съгласни в края на думата. 

Препис на думи с непроверяем правопис на 

съгласните; четене на гатанка; препис на текст с 

правописни особености в средата и в края на 

думите. 

 

41. XXI Буквите Ч и Х Усвоява механизъм на четене с разбиране. 

Отговаря на въпроси по съдържанието на 

изучавано произведение. 

Пише графически правилно. 

Прави правописна проверка при съмнение за 

съгласен в края на думата. 

Четене на стихотворение; тестова задача за 

проверка на разбирането при четене; беседа по 

прочетеното; писане по копирен метод на букви 

и думи в изречение 

 

42.  Буквите Ч и Х Усвоява механизъм на четене с разбиране. Препис на думи с непроверяем правопис;  
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Отговаря на въпроси по съдържанието на 

изучавано произведение. 

Пише графически правилно. 

Прави правописна проверка при съмнение за 

съгласен в края на думата. 

правописна задача за допълване на пропуснати 

съгласни в края на думата; четене и препис на 

гатанка. 

43. XXII Буква Ц Разграничава стихотворение. 

Отговаря на въпроси по съдържанието на 

прочетеното. 

Спазва графичната правилност на буквите и 

наклона при писане. 

Пише думи с правописни особености. 

Четене на стихотворение; отговор на въпрос за 

проверка на разбирането при четене; 

изразително четене; съчиняване на собствена 

история по подобие на прочетеното; писане на 

изучаваната буква и на думи с нея. 

 

44.  Буква Ц Разграничава стихотворение. 

Отговаря на въпроси по съдържанието на 

прочетеното. 

Спазва графичната правилност на буквите и 

наклона при писане. 

Пише думи с правописни особености. 

Писане на думи с непроверяем правопис; четене 

и препис на гатанка. 

 

45. XXIII Буквите Щ и Ю Чете и пише правилно думи с буквите Щ и Ю. 

Разграничава стихотворение. 

Коментира поведението на литературен герой. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Четене на стихотворение и отговор на въпрос 

относно смисъла на прочетеното; беседа за 

поведението на литературния герой; писане на 

думи с буквите Ю и Щ. 

 

46.  Буквите Щ и Ю Чете и пише правилно думи с буквите Щ и Ю. 

Разграничава стихотворение. 

Коментира поведението на литературен герой. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Писане на думи с буквите Ю и Щ; препис на 

пословица с изискване за разделно писане на 

думите в нея; четене и преписване на авторова 

гатанка. 

 

47. XXIV Буква ь. Четене и писане 

на думи с ьо и йо, с дж и 

дз 

Чете и пише правилно думи с буква ь и с дж и дз. 

Доказва разбиране на прочетеното. 

Пише правилно думи с буквосъчетанието ьо. 

Чете с разбиране кратък текст. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Четене на стихотворение с последваща проверка 

на разбирането; беседа по съдържанието на 

прочетеното; писане на думи с ьо и йо с опора 

на образец. 

 

48.  Буква ь. Четене и писане 

на думи с ьо и йо, с дж и дз 

Чете и пише правилно думи с буква ь и с дж и дз. 

Доказва разбиране на прочетеното. 

Пише правилно думи с буквосъчетанието ьо. 

Чете с разбиране кратък текст. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Четене и преписване на думи, съдържащи 

звуковете дж и дз; четене и препис на гатанка; 

коментар относно допуснати графични грешки 

при писането. 

 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

49. XXV Всички букви знаем Изговаря правилно звуковете в българския език. 

Познава реда на буквите в българската азбука. 

Знае всички букви и чете текст правилно и с 

разбиране. 

Спазва графичната форма на буквите при писане. 

Може да проверява правописа на думи чрез други 

думи. 

Четене на стихотворение и отговор на въпроси, 

свързани със съдържанието и смисъла на 

прочетеното; препис на пословица. 

 

50.  Всички букви знаем Изговаря правилно звуковете в българския език. 

Познава реда на буквите в българската азбука. 

Знае всички букви и чете текст правилно и с 

разбиране. 

Спазва графичната форма на буквите при писане. 

Може да проверява правописа на думи чрез други 

думи. 

Изговаряне в правилен ред на буквите от 

българската азбука; писане на думи с 

правописни особености при гласните и при 

съгласните; четене на кратък текст и беседа за 

обсъждането му; препис на текст. 

 

51. XXVI Правилно писане на 

изречения 

Различава дума от изречение. 

Разбира смисловата цялост на изречението. 

Свързва правилно думите в изречението. 

Съставя различни по цел на изказване изречения в 

зависимост от комуникативната ситуация. 

Разпознава препинателните знаци точка и 

въпросителен знак. 

Четене на стихотворение с последваща проверка 

на разбирането при четене; откриване на 

въпросителните изречения в текста; коментар 

върху знаците за край на изреченията. 

 

52.  Правилно писане на 

изречения 

Различава дума от изречение. 

Разбира смисловата цялост на изречението. 

Свързва правилно думите в изречението. 

Съставя различни по цел на изказване изречения в 

зависимост от комуникативната ситуация. 

Разпознава препинателните знаци точка и 

въпросителен знак. 

Коментар върху знаците за край на изреченията; 

писане на съобщителни изречения чрез копирен 

метод; допълване на въпросителни изречения в 

текст; четене на написания текст и коментар 

върху пунктуационното оформяне на 

изреченията в него. 

 

53. XXVII Правилно писане на 

главни букви 

Разграничава в потока на речта думите, 

назоваващи имена на лица. 

Дава примери за имена на хора. 

Използва главна буква при писане на собствените 

имена. 

Пише графически правилно и четливо буквите и 

връзките между тях. 

Четене на стихотворение и проверка на 

разбирането му чрез тестова задача; откриване 

на съществителни собствени имена в текста; 

писане на имена на хора от близкото 

обкръжение на ученика. 

 

54.  Правилно писане на 

главни букви 

Разграничава в потока на речта думите, 

назоваващи имена на лица. 

Дава примери за имена на хора. 

Редактиране на текст с имена на хора, написани 

с малки букви; препис на текста със спазване на 

графичните изисквания при писане и на 

 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Използва главна буква при писане на собствените 

имена. 

Пише графически правилно и четливо буквите и 

връзките между тях. 

познатите правописни правила. 

55. XXVIII Съчинение по серия от 

картини 

Съчинява кратък писмен текст (от три – четири 

изречения) по серия картини. 

Различава писмен от устен текст. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Пренася правилно части от думи. 

Устно разказване на история по серия от три 

картини с опора на помощни въпроси; 

подреждане на изречения от историята в тяхната 

последователност. 

 

56.  Съчинение по серия от 

картини 

Съчинява кратък писмен текст (от три – четири 

изречения) по серия картини. 

Различава писмен от устен текст. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Пренася правилно части от думи. 

Писане на кратко съчинение; четене на 

написаните съчинения; обсъждане на епизодите 

в текста; поправяне на допуснати грешки при 

съставянето на изреченията и при тяхното 

пунктуационно оформяне. 

 

57. XXIX Правилно писане на 

гласните 

Разграничава гласните звукове по двойки  

(а – ъ, о – у, е – и). 

Изговаря правилно гласните звукове при четене. 

Прави правописна проверка на гласен в думи с 

опора на думи, в които той е в силна позиция. 

Може да открива думи с неправилно написан 

гласен. 

Четене на текст и беседа по съдържанието му; 

преписване на думи с подчертаване на гласните 

в тях; писане на думи и изречения с коментар 

относно съдържащите се в тях гласни.  

 

58.  Правилно писане на 

гласните 

Разграничава гласните звукове по двойки  

(а – ъ, о – у, е – и). 

Изговаря правилно гласните звукове при четене. 

Прави правописна проверка на гласен в думи с 

опора на думи, в които той е в силна позиция. 

Може да открива думи с неправилно написан 

гласен. 

Решаване на кръстословици, съдържащи думи с 

правописна особеност при гласен; сравняване по 

изговор на двойките гласни звукове; тестова 

задача с правописен характер. 

 

59. XXX Правилно писане на 

съгласните 

Разграничава двойките съгласни (б – п, в – ф, г – 

к, д – т, ж – ш, з – с). 

Означава с букви звуковия състав и строеж на 

думите, без да пропуска букви. 

Проверява правописа на думи чрез други думи.  

Четене на стихотворение със забавни грешки при 

съгласните; писане на думи и изречения със 

съпътстващ коментар на възможните грешки при 

писане на съгласните. 

 

60.  Правилно писане на 

съгласните 

Разграничава двойките съгласни (б – п, в – ф, г – 

к, д – т, ж – ш, з – с). 

Означава с букви звуковия състав и строеж на 

думите, без да пропуска букви. 

Проверява правописа на думи чрез други думи. 

Свързване на елементи на пъзел, съдържащ думи с 

обеззвучаване на съгласния в краесловие; 

допълване на пропуснати съгласни в края на думи; 

тестова задача за проверка на наученото. 
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61. XXXI Съчинение по серия от 

картини 

Съчинява кратък текст по серия от картини. 

Разграничава устен от писмен текст. 

Съставя различни по цел на изказване изречения в 

зависимост от комуникативната ситуация. 

Пренася правилно части от думата на нов ред. 

Проследяване на епизодите в история, 

представена чрез серия от три картини; беседа 

относно героя и случката; съставяне на 

изречения към всяка от картините с помощта на 

опорни думи и по дадено начало. 

 

  

62.  Съчинение по серия от 

картини 

Съчинява кратък текст по серия от картини. 

Разграничава устен от писмен текст. 

Съставя различни по цел на изказване изречения в 

зависимост от комуникативната ситуация. 

Пренася правилно части от думата на нов ред. 

Подреждане на изреченията в писмен текст; 

проверка на написаното с коментар на 

възможните грешки; самостоятелна поправка на 

допуснатите грешки при писане на текста. 

 

63. XXXII Как четем и пишем – 

подготовка за изходно 

ниво 

Владее механизъм за правилно четене с 

разбиране. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Умее да чете кратък текст и да отговаря на 

въпроси относно неговото съдържание. 

Пише правилно и четливо. 

Разделя думите и изреченията при писане. 

Умее да прилага усвоените правописни правила 

на практическа основа. 

Четене на стихотворение с последваща проверка 

на разбирането; беседа по съдържанието на 

текста; писане на съществителни собствени 

имена и коментар върху особеностите при 

писането им. 

 

64.  Как четем и пишем – 

подготовка за изходно 

ниво 

Владее механизъм за правилно четене с 

разбиране. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Умее да чете кратък текст и да отговаря на 

въпроси относно неговото съдържание. 

Пише правилно и четливо. 

Разделя думите и изреченията при писане. 

Умее да прилага усвоените правописни правила 

на практическа основа. 

Четене на текст с допълване на пропуснати 

букви в него; препис на текста със спазване на 

усвоените правила за неговото правописно и 

пунктуационно оформяне; проверка на 

написаното с помощта на речник, приложен към 

помагалото. 

 

 

 

 

Изготвил: ………………………………………… 

(Име, фамилия, подпис) 



 

УТВЪРДИЛ: 

Директор ……………………………………………………… 

(Име, фамилия, подпис) 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС 

ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (втори вариант) 

Годишен хорариум: 64 ч. 

Седмичен хорариум: 2 ч. 

№ 

по 
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ч
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н

а
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а
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о
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Тема на урочната 

единица 
Очаквани резултати от обучението Методи при работа 

Забележка/ 

Коментар 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 I Текст („Мечо на 

люлката“) 

Съчинява кратък писмен текст (от три – четири 

изречения) по серия картини. 

Озаглавява текст.  

Разглеждане на серия от четири картини и 

обсъждане на историята; съставяне на изречение 

към всяка от картините; обсъждане на заглавие на 

текста; устен разказ. 

 

2 Писане на елементи на 

букви 

Умее правилно да изписва елементи на букви. 

Ориентира се в графичната мрежа. 

Писане в графичната мрежа на елементи на букви.  

3 II Изречение, дума, сричка, 

звук 

Разграничава в потока на речта основните 

езикови и речеви единици (звук, дума, 

изречение). 

Разграничава сричките в думата. 

Съставяне на диалог по картина; определяне вида 

на използваните изречения; определяне броя на 

сричките в думи; отделяне на звуковете в тези 

срички. 

 

4  Писане на елементи на 

букви 

Умее правилно да изписва елементите на 

букви. 

Ориентира се в графичната мрежа. 

Писане в графичната мрежа на елементи на букви.  

5 III Текст, изречение, дума, 

сричка, звук. Гласни и 

съгласни звукове 

Разграничава езиковите единици. 

Разграничава гласни от съгласни звукове. 

Устен разказ на история по серия от картини; 

съставяне на въпросително и съобщително 

изречение по схеми; звуков анализ на думи и 

разграничаване на гласните и съгласните звукове в 

тях. 
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5 III Текст, изречение, дума, 

сричка, звук. Гласни и 

съгласни звукове 

Разграничава езиковите единици. 

Разграничава гласни от съгласни звукове. 

Устен разказ на история по серия от картини; 

съставяне на въпросително и съобщително 

изречение по схеми; звуков анализ на думи и 

разграничаване на гласните и съгласните звукове в 

тях. 

 

5 III Текст, изречение, дума, 

сричка, звук. Гласни и 

съгласни звукове 

Разграничава езиковите единици. 

Разграничава гласни от съгласни звукове. 

Устен разказ на история по серия от картини; 

съставяне на въпросително и съобщително 

изречение по схеми; звуков анализ на думи и 

разграничаване на гласните и съгласните звукове в 

тях. 

 

6 Писане на изучените 

елементи на букви 

Изписва графически правилно елементите на 

ръкописните букви и връзките между тях.  

Писане на елементите на буквите – изолирано и 

свързано. 

 

7 IV Звук и буква А Разграничава малка и главна буква. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Ориентира се за участниците в речевата 

ситуация. 

Четене на възклицания в контекста на конкретна 

речева ситуация, представена чрез илюстрация; 

съставяне на въпроси и отговори по повод на 

ситуацията на общуване; писане на думи с 

изучените букви. 

 

8 Звук и буква Е Разграничава графичната и звуковата форма на 

думата като значеща единица. 

Изписва графически правилно буквите и 

връзките между техните елементи. 

Четене на възклицания и коментар относно 

ситуацията на общуване, в която те са използвани; 

съставяне на продължение на историята; анализ на 

изучаваната буква; изолирано писане на буквата; 

писане на буквосъчетания. 

 

9 V Звук и буква М Умее да чете и пише срички, думи и изречения 

с изучените букви. 

Включва се уместно в диалог по конкретна 

тема.  

Четене на възклицателни изречения, съставящи 

диалог; коментар върху ситуацията на общуване – 

участници и цел на изказванията им; съставяне на 

диалози по подобие на образец; писане на думи и 

изречения с изучените ръкописни букви. 

 

10 Звук и буква Н Умее да чете и пише с изучените букви, 

срички, думи, изречения. 

Разпознава средства за неезикова комуникация 

– жест, мимика, поза на тялото. 

Четене на срички, думи, изречения; коментар 

относно ситуацията на общуване, в която те са 

употребени; измисляне на продължение на 

историята; писане на думи и изречения с изучените 

букви. 

 

11 VI Звук и буква О Умее да чете с изучените букви срички, думи и 

изречения. 

Включва се уместно в диалог по конкретна 

тема. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Четене на изречения в контекста на речева 

ситуация; съставяне на диалози по подобие; 

измисляне на продължение на историята; писане на 

срички и думи, съдържащи буква О; коментар върху 

допускани графични грешки. 
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12 Четене и писане на 

изучените букви 

Умее да чете и пише думи и изречения с 

изучените букви. 

Използва главна буква при писане на 

собствените имена. 

Ориентира се за участниците в речевата 

ситуация.  

Четене с изучените букви на изречения, употребени 

в ситуация на речево общуване; разказ по картина; 

обсъждане на диалог и съставяне на истории по 

подобие; писане на имена; препис на изречения по 

копирния метод. 

 

13 VII Звук и буква И Умее да чете и пише думи и изречения с 

изучените букви. 

Използва главна буква при писане на 

собствените имена. 

Прилага правилата за речева учтивост. 

Четене на думи и изречения с изучените букви; 

обсъждане на ситуации за запознаване; устно 

съставяне на диалози с речев етикет при 

запознаване; писане на имена.  

 

14 Звук и буква Р Умее да чете диалог с изучените букви. 

Разграничава графичната и звуковата форма на 

думата като значеща единица. 

Умее графически правилно да изписва срички, 

думи и изречения. 

Разпознава препинателните знаци за край на 

изречение. 

Четене на текст; беседа по текста и съпътстващата 

го илюстрация; измисляне на продължение на 

историята; устен разказ по картина; Писане на думи 

и изречения с изучените букви; писане по копирен 

метод на въпросително и съобщително изречение.  

 

15 VIII Звук и буква Л Умее да чете диалог с изучените букви. 

Включва се в ситуации на общуване. 

Умее графически правилно да изписва 

буквите. 

Четене на диалог в контекста на изобразена 

ситуация на общуване; създаване на диалози по 

подобие; разказване по картина; писане на думи и 

изречения с изучените букви чрез копирен метод. 

 

16 Звук и буква Ъ Ориентира се в последователността на 

звуковете в думата. 

Включва се в диалог. 

Умее графически правилно да изписва 

буквите. 

Игра със звукови модели на думи; разказ по 

картина; съставяне на диалози между приказни 

герои; писане на срички и думи с изучените букви; 

писане по копирен метод на въпросително 

изречение; съставяне на съобщително изречение 

като отговор на въпроса. 

 

17 IX Звук и буква У Умее да чете и пише с изучените букви. 

Разграничава начини и средства за общуване. 

Четене на диалог в контекст на изобразена ситуация 

на речево общуване; коментар на прочетеното; 

съставяне на разказ по картина и измисляне на 

продължение на историята; писане на думи с 

изучените букви чрез копирен метод. 

 

18 Гласни звукове Умее да чете и пише с изучените букви, 

срички, думи и изречения. 

Ориентира се в общите признаци на гласните 

звукове.  

Игра за свързване на главните с малките букви на 

гласните; писане на думи и изречения с изучените 

букви чрез копирен метод; допълване на букви за 

двойките гласни. 
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19 X Звук и буква Й Умее да чете и пише думи и изречения с 

изучените букви. 

Разграничава съгласния звук й от гласния звук 

и. Разграничава начини и средства за 

общуване. 

Четене на изречения в контекст на серия от 

картини; разказ на историята; обсъждане на героите 

и тяхното поведение; измисляне на продължение; 

писане чрез копирен метод на думи и изрази с 

изучените букви. 

 

20 Съгласни звукове 

(сонори) 

Разграничава гласни от съгласни звукове. 

Спазва изискванията за графична правилност 

при писане (височина, широчина и наклон). 

Свързване на части от ръкописни букви на 

сонорните звукове; писане на съществителни 

собствени имена с изучените букви; писане на 

въпросително изречение по копирен метод; 

съставяне и писане на съобщително изречение като 

отговор на въпроса. 

 

21 XI Буква Я Прави разлика между звук и буква. 

Спазва изискванията за графична правилност 

при писане. 

Игра за свързване на букви в думи; съставяне на 

изречения с получените думи; писане на думи и 

изречения по копирен метод. 

 

22 Звук и буква Т Умее да чете текст с диалогична реч. 

Отговаря кратко на въпроси към прочетен 

текст. 

Умее да пише думи и изречения с изучените 

букви. 

Четене на текст; преразказване на прочетеното; 

разглеждане на илюстрацията към текста и 

обсъждане на речевата ситуация, представена чрез 

нея; писане на думи и изречения по копирен метод. 

 

23 XII Звук и буква Д Чете с разбиране текст. 

Отговаря кратко на въпроси към текста. 

Спазва графичните изисквания при писане на 

думи и изречения. 

Оформя графически правилно началото и края 

на изречението. 

Четене на разказ; беседа по съдържанието му; 

съставяне на диалог по подобие; измисляне на 

подобни истории; писане на думи и изречения с 

изучените букви; писане на въпросително 

изречение по копирен метод; съставяне и писане на 

съобщително изречение като отговор на въпроса. 

 

24 Буквите Д-Т Прави разлика между изговора на двете 

съгласни. 

Проверява правописа на думи чрез други думи. 

Игра за разпознаване на буквите Д и Т; образуване 

на срички и думи с двете букви; писане на думи с 

обеззвучаване в края; четене на ръкописен текст; 

устен разказ и беседа по текста; препис на текста. 

 

25 XIII Звук и буква С Пише и чете думи и изречения с изучените 

букви. 

Разбира смисловата цялост на изречението. 

Създава кратък устен текст по картина. 

Разглеждане на сюжетна картина и обсъждане на 

изобразеното; четене на изречение към картината; 

устен разказ на историята; писане на думи с 

изучените букви. 

 

26  Звук и буква З Чете правилно и с разбиране малки по обем 

текстове. 

Открива разликите в изговор на С и З. 

Прави разлика при употребата на предлозите с 

и със. 

Игра и препис на думи, завършващи на -ст; четене 

на текст с особености при употребата на удвоения 

предлог със; писане на словосъчетания с предлог с 

и със. 
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27 XIV Звук и буква К Различава писмен от устен текст. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Четене на текст и беседа по неговото съдържание; 

устен преразказ на текста; писане на думи и изрази 

с изучените букви. 

 

28  Припомнете си 

наученото 

Усвоява механизъм на четене с разбиране. 

Запомня думи с непроверяем правопис. 

Игра за образуване на думи от срички; писане на 

думи с гласни и съгласни, за които няма средства за 

проверка; препис на пословица. 

 

29 XV Звук и буква Г Изговаря правилно звуковете в думите. 

Разпознава приказка. 

Прави устен преразказ на кратък откъс от 

повествователен текст.  

Четене на откъс от народна приказка; беседа по 

съдържанието на приказката; устен преразказ на 

прочетеното; писане на думи с изучаваните букви. 

 

30 Буквите Г – К Означава с букви звуковия състав и строеж на 

думите, без да пропуска букви.  

Игра за образуване на думи; писане на думи и 

изречения върху основата на копирен метод. 

 

31 XVI Звук и буква П Чете правилно и с разбиране стихотворна реч. 

Разпознава гатанка. 

Четене на римувана гатанка и коментар върху 

текста; писане на думи.  

 

32 Звук и буква Б Разграничава единствено от множествено 

число на думите. 

Проверява правописа на думи чрез други думи.  

Промяна на думи в множествено число във формата 

им за единствено число, при което се получава 

звучен съгласен в края; кръстословица с думи, 

които завършват с б и п; препис на пословица. 

 

33 XVII Звук и буква Ф Чете правилно и с разбиране малки по обем 

текстове. 

Пише графически правилно и четливо буквите 

и връзките между тях.  

Обсъждане на история, изобразена чрез 

илюстрация; четене на текста към илюстрацията; 

беседа по съдържанието на прочетеното; писане на 

думи с изучените букви. 

 

34 Припомнете си 

наученото 

Разграничава графичната форма на малката и 

главната буква. 

Свързва правилно думите в изречението.  

Игра за оцветяване на малки и главни букви; писане 

на думи с беззвучни съгласни в края; писане на 

изречения по копирен метод; съставяне на 

собствени изречения. 

 

35 XVIII Звук и буква В Чете кратки текстове и отговаря на въпроси 

относно съдържанието на прочетеното. 

Спазва графическата правилност при писане на 

изучените букви. 

Четене на текст и обсъждане на илюстрацията към 

него; преразказване на историята и измисляне на 

нейно продължение; писане на думи и изречения с 

изучените букви. 

 

36 Буквите В – Ф Сравнява изговора на звучен и беззвучен 

съгласен. 

Прави правописна проверка на думи със 

звучен съгласен в края. 

Разграничава употребата на предлозите в и във. 

Игра с правописен характер; писане на думи с 

правописни особености при съгласния в края; 

упражнения за правилна употреба на в и във в 

различни позиции. 

 

37 XIX Звук и буква Ш Разпознава стихотворение. 

Прави оценка на поведението на литературен 

герой. 

Четене на стихотворение; беседа по съдържанието; 

измисляне на продължение на историята; писане на 

думи по копирен метод. 
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Спазва изискванията за графическа правилност 

при писане. 

38 Звук и буква Ж Проверява правописа на съгласен в края на 

думата. 

Отделя при писане думите в изречението. 

Спазва графичната форма на изучените букви. 

Игра за откриване на думи с правописни особености 

в краесловие; писане на думи със съмнение при 

съгласния в края на думата; препис на пословица. 

 

39 XX Звучни и беззвучни 

съгласни 

Допълва пропуснати букви в думи. 

Знае двойките звучни и беззвучни съгласни. 

Решаване на кръстословица с допълване на 

пропуснати букви в нея; откриване на правилен 

съгласен в края на думата.  

 

40 Припомнете си 

наученото 

Прави правописна проверка на звучни и 

беззвучни съгласни в края на думата.  

Препис на думи с непроверяем правопис на 

съгласните в средата на думата; четене на гатанка; 

препис на текст с правописни особености в средата 

и в края на думите. 

 

41 XXI Звук и буква Ч Усвоява механизъм на четене с разбиране. 

Отговаря на въпроси по съдържанието на 

изучавано произведение. 

Пише графически правилно. 

Четене на стихотворение; тестова задача за 

проверка на разбирането при четене; беседа по 

прочетеното; писане по копирен метод на букви и 

думи в изречение. 

 

42 Звук и буква Х Прави правописна проверка при съмнение за 

съгласен в края на думата. 

Пише разделно думите в изречение.  

Препис на думи с правописни особености с цел да 

се запомни писането им; правописна задача за 

допълване на пропуснати съгласни в края на 

думата; четене и препис на гатанка. 

 

43 XXII Звук и буква Ц Разграничава стихотворение. 

Отговаря на въпроси по съдържанието на 

прочетеното. 

Спазва графичната правилност на буквите и 

наклона при писане. 

Четене на стихотворение; отговор на въпрос за 

проверка на разбирането при четене; изразително 

четене; съчиняване на собствена история по 

подобие на прочетеното; писане на изучаваната 

буква и на думи с нея. 

 

44 Припомнете си 

наученото 

Пише думи с правописни особености. 

Чете правилно и с разбиране. 

Писане на думи с непроверяем правопис с цел да се 

запомни писането им; четене и препис на гатанка. 

 

45 XXIII Буква Щ Чете и пише правилно думи с буква Щ. 

Разграничава стихотворение. 

Коментира поведението на литературен герой. 

Четене на стихотворение и отговор на въпрос 

относно смисъла на прочетеното; беседа относно 

поведението на литературния герой; писане на 

изучаваните букви. 

 

46 Буква Ю Чете и пише правилно думи с буква Ю. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Писане на думи с буквите Ю и Щ; препис на 

пословица с изискване за разделно писане на 

думите в нея; четене и преписване на авторова 

гатанка. 

 

47 XXIV Буква ь Чете и пише правилно думи с буква ь. 

Доказва разбиране на прочетеното. 

Четене на стихотворение с последваща проверка на 

разбирането; беседа по съдържанието на 
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Пише правилно думи с буквосъчетанието ьо. прочетеното; писане на думи с ьо и йо с опора на 

образец. 

48 Звуковете дж и дз Чете и пише правилно думи с дж и дз. 

 Чете с разбиране кратък текст. 

Умее да преписва кратък текст със спазване на 

графичните изисквания. 

Четене и преписване на думи, съдържащи звуковете 

дж и дз; четене на гатанка и обсъждане на 

отговора; препис на гатанката и коментар относно 

допуснати графични грешки при писането. 

 

49 XXV Всички букви знаем Изговаря правилно звуковете в българския език. 

Познава реда на буквите в българската азбука. 

Знае всички букви и чете текст правилно и с 

разбиране. 

Спазва графичната форма на буквите при 

писане. 

Четене на стихотворение и отговор на въпроси, 

свързани със съдържанието и смисъла на 

прочетеното; препис на пословица със спазване на 

изискванията за правилно писане; изговаряне в 

правилен ред на буквите от българската азбука. 

 

50  Припомнете си 

наученото 

Може да проверява правописа на думи чрез 

други думи. 

Пише правилно и четливо. 

Писане на думи с правописни особености при 

гласните и при съгласните; четене на кратък текст и 

беседа за обсъждането му; препис на текст. 

 

51 XXVI Изречение Различава дума от изречение. 

Разбира смисловата цялост на изречението. 

Свързва правилно думите в изречението. 

Съставя различни по цел на изказване 

изречения в зависимост от комуникативната 

ситуация. 

Четене на стихотворение с последваща проверка на 

разбирането при четене; откриване на 

въпросителните изречения в текста; коментар върху 

знаците за край на изреченията; писане на 

изречения с акцент върху отделянето на думите в 

тях. 

 

52 Правилно писане на 

изречения 

Определя границите на изречението в текста. 

Оформя графически правилно началото и края 

на изречението. 

Разпознава препинателните знаци точка и 

въпросителен знак. 

Писане на съобщителни изречения чрез копирен 

метод; допълване на въпросителни изречения в 

текст; четене на написания текст и коментар върху 

пунктуационното оформяне на изреченията в него. 

 

53 XXVII Имена Разграничава в потока на речта думите, 

назоваващи имена на лица. 

Дава примери за имена на хора. 

Четене на стихотворение и проверка на разбирането 

му чрез тестова задача; откриване на съществителни 

собствени имена в текста; писане на имена на хора 

от близкото обкръжение на ученика. 

 

54 Употреба на главни 

букви 

Използва главна буква при писане на 

собствените имена. 

Пише графически правилно и четливо буквите 

и връзките между тях. 

Редактиране на текст с имена на хора, написани с 

малки букви; препис на текста със спазване на 

графичните изисквания при писане и на познатите 

правописни правила. 

 

55 XXVIII Съчинение по серия от 

картини 

Съчинява кратък писмен текст (от три – четири 

изречения) по серия картини. 

Устно разказване на история по серия от три 

картини с опора на помощни въпроси; подреждане 

на изречения от историята в тяхната 

последователност; писане на кратко съчинение. 
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56 Поправка на съчинение 

по серия от картини 

Различава писмен от устен текст. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Пренася правилно части от думи. 

Четене на написаните съчинения; обсъждане на 

епизодите в текста; проверка на написаното с оглед на 

смисловите връзки между думите и изреченията; 

поправяне на допуснати грешки при съставянето на 

изреченията и при тяхното пунктуационно оформяне. 

 

57 XXIX Гласните звукове и 

букви 

Разграничава гласните звукове по двойки (а – 

ъ, о – у, е – и. 

Изговаря правилно гласните звукове при 

четене.  

Четене на текст и беседа по съдържанието му; 

преписване на думи с подчертаване на гласните в 

тях; писане на думи и изречения с коментар 

относно съдържащите се в тях гласни. 

 

58 Правопис на гласните Прави правописна проверка на гласен в думи с 

опора на думи, в който той е в силна позиция. 

Може да открива думи с неправилно написан 

гласен. 

Решаване на шест кръстословици, всяка от които 

съдържа думи с правописна особеност при 

съответния гласен; сравняване по изговор на 

двойките гласни звукове; тестова задача с 

правописен характер. 

 

59 XXX Съгласни звукове и 

букви 

Разграничава двойките съгласни (б – п, в – ф, г 

– к, д – т, ж – ш, з – с). 

Чете и пише думи със съгласни.  

Четене на стихотворение със забавни грешки при 

съгласните; обсъждане на съдържанието и 

поправяне на грешните съгласни; писане на думи и 

изречения със съпътстващ коментар на възможните 

грешки при писане на съгласните. 

 

60 Правопис на съгласните Означава с букви звуковия състав и строеж на 

думите, без да пропуска букви. 

Проверява правописа на думи чрез други думи.  

Свързване на елементи на пъзел, съдържащ думи с 

обеззвучаване на съгласния в краесловие; 

допълване на пропуснати съгласни в края на думи; 

тестова задача за проверка на наученото. 

 

61 XXXI Съчинение по серия от 

картини (устно) 

Съчинява кратък текст по серия от картини. 

Разграничава устен от писмен текст. 

Съставя различни по цел на изказване 

изречения в зависимост от комуникативната 

ситуация. 

Проследяване на епизодите в история, представена 

чрез серия от три картини; беседа относно героя и 

случката; съставяне на изречения към всяка от 

картините с помощта на опорни думи.  

 

62  Писане и поправка на 

съчинението 

Свързва правилно думите в изречението. 

Определя границите на изречението в текста. 

Пренася правилно части от думата на нов ред. 

Съставяне на изречения по дадено начало; 

подреждане на изреченията в писмен текст; 

проверка на написаното с коментар на възможните 

грешки; самостоятелна поправка на допуснатите 

грешки при писане на текста. 

 

63 XXXII Как четем и пишем Владее механизъм за правилно четене с 

разбиране. 

Спазва графичните изисквания при писане. 

Четене на стихотворение с последваща проверка на 

разбирането; беседа по съдържанието на текста; 

писане на съществителни собствени имена и 

коментар върху особеностите при писането им. 

 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

64 Подготовка за изходно 

ниво 

Умее да чете кратък текст и да отговаря на 

въпроси относно неговото съдържание. 

Пише правилно и четливо. 

Разделя думите и изреченията при писане. 

Умее да прилага усвоените правописни 

правила на практическа основа. 

Четене на текст с допълване на пропуснати букви в 

него; препис на текста със спазване на усвоените 

правила за неговото правописно и пунктуационно 

оформяне; проверка на написаното с помощта на 

речник, приложен към помагалото; съставяне на 

изречения с думи по избор от речника. 
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ПРОГРАМА 

ПО МАТЕМАТИКА ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В 1. КЛАС 

I. ЦЕЛ 

 

Целите на обучението в избираемите учебни часове по математика в 1. клас са: 

1. Разширяване и задълбочаване на формирането на съвременни ключови компетентности. 

2. Разширяване на уменията за учене, за боравене с информация, за общуване и за развитие на интелектуалните качества на 

първокласниците. 

3. Разширяване и задълбочаване на използването на математическа терминология и на уменията за общуване с използване на 

математически език при решаване на практически ситуации. 

 

Чрез учебната програма за избираемите учебни часове по математика за 1. клас се реализират образователни задачи, насочени към: 

 овладяване на количествената характеристика на числата от 0 до 20, на десетиците до 100 и на принципа за изграждане на 

редицата на естествените числа; 

 овладяване на аритметичните действия събиране и изваждане; 

 задълбочаване на представите за геометричните фигури отсечка, кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник и изграждане на 

начални умения за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа; 

 овладяване на мерните единици за маса килограм, за дължина сантиметър и за време час; 

 развитие на математическо мислене и умение за решаване на проблеми. 



 

II. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Глобални теми  Компетентности като очаквани резултати от обучението в 

избираемите учебни часове 

Основни понятия 

Eстествените числа от 1 до 5 и нула. 

Събиране и изваждане на числата до 5  

 Използва математически представи за пространствено ориентиране, за 

сравняване на количества и за подреждане на обекти по зададени 

признаци. 

 Познава количествените характеристики на числата 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. 

 Изразява математическите отношения „повече“, „по-малко“ и 

„толкова, колкото“ със знаците >, < и = .  

 Сравнява числата от 0 до 5, включително представени като сбор или 

разлика. 

 Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия събиране и 

изваждане. 

 Използва знаците „+“ и „–“ за представяне на аритметичните действия 

събиране и изваждане с числата до 5. 

 Използва връзката между събирането и изваждането при намиране на 

стойността на числови изрази. 

 Разпознава геометричните фигури триъгълник, квадрат и кръг.  

число 

цифра 

сравняване 

събиране 

изваждане 

триъгълник 

квадрат 

кръг 



 

Глобални теми  Компетентности като очаквани резултати от обучението в 

избираемите учебни часове 

Основни понятия 

Числата от 6 до 10. Събиране и 

изваждане на числата до 10  

 Познава количествените характеристики на числата до 10 и техните 

означения с цифри. 

 Разбира принципа за изграждане на редицата на естествените числа. 

 Брои до 10 в прав, в обратен ред и поредно. 

 Сравнява числата до 10. 

 Представя числата до 10 като сбор от две числа. 

 Извършва действията събиране и изваждане с числата до 10. 

 Събира три и повече числа. 

 Познава мерната единица за маса килограм и нейното означение (кг). 

 Разпознава по стойност монетите от 1 стотинка, 2 стотинки, 5 

стотинки, 10 стотинки, 1 лев и 2 лева и банкнотите от 5 лева и 10 лева. 

 Извършва действията събиране и изваждане с изучените мерни единици. 

 Решава устно текстова задача с едно пресмятане от събиране и 

изваждане. 

килограм 

лев 

стотинка 

Числата от 11 до 20   Представя десетицата като сбор от 10 единици. 

 Чете и записва с цифри числата от 11 до 20. 

 Брои до 20 в прав, в обратен ред и поредно. 

 Сравнява числата до 20. 

 Познава значението на цифрите според позицията им в записа на 

числата. 

 Разпознава точка и 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.  

единица 

десетица 

едноцифрено число 

двуцифрено число 

отсечка 

дължина на отсечка 

сантиметър 



 

Глобални теми  Компетентности като очаквани резултати от обучението в 

избираемите учебни часове 

Основни понятия 

Събиране и изваждане на числата до 

20 без преминаване  

 Извършва действията събиране и изваждане на числата до 20 без 

преминаване. 

 Сравнява стойностите на числени изрази. 

 Използва наименованията на компонентите и резултата при решаване 

на задачи от събиране. 

 Разпознава геометричната фигура правоъгълник и елементите ѝ 

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. 

 Чертае правоъгълник и квадрат в квадратна мрежа. 

 Познава елементите на текстовата задача – условие, числови данни, 

въпрос. 

 Решава текстова задача с едно пресмятане от събиране и изваждане.  

събираемо 

сбор 

правоъгълник 

страна 

връх 

текстова задача 

Събиране и изваждане на числата до 20 

с преминаване  

 Извършва действията събиране и изваждане с числата до 20 с 

преминаване. 

 Използва наименованията на компонентите и резултата при решаване 

на задачи от изваждане. 

 Прави проверка на изваждането със събиране. 

 Познава мерната единица за време час и нейното означение (ч). 

 Определя времето по часовник в „кръгли“ часове. 

 Съставя текстова задача с едно пресмятане по илюстрация и по числов 

израз. 

 Решава текстови задачи с включени словосъчетанията „с … повече 

от“ и „с … по-малко от“. 

час 

умаляемо 

умалител 

разлика 



 

Глобални теми  Компетентности като очаквани резултати от обучението в 

избираемите учебни часове 

Основни понятия 

Числата 10, 20, 30, …, 100. Събиране и 

изваждане с тях  

 Познава числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 и техните означения 

с цифри. 

 Познава десетицата като бройна единица. 

 Брои по десетици до 100 в прав и в обратен ред. 

 Сравнява числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 

 Извършва действията събиране и изваждане с числата 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90, 100. 

 Познава банкнотите от 20 лева, 50 лева и 100 лева и монетите от 20 

стотинки и 50 стотинки. 

 Решава текстови задачи с изучените мерни единици. 

 

 

 



 

III.  ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС 

Седмица ТЕМА 

1 Аз избирам математиката! (диагностика на изученото в ПГ) 

2 Числата 1 и 2. Сравняване. Събиране и изваждане 

3 Числата 3 и  4. Събиране и изваждане до 4 

4 Числата до 4. Триъгълник. Квадрат 

5 Числото 5. Събиране и изваждане до 5 

6 Числото 0. Събиране с 0 и изваждане на 0. Кръг 

7 Числото 6. Събиране и изваждане до 6 

8 Килограм 

9 Числото 7. Събиране и изваждане до 7 

10 Числото 8. Събиране и изваждане  до 8 

11 Числото 9. Събиране и изваждане  до 9 

12 Числото 10. Събиране и изваждане  до 10 

13 Монети и банкноти 

14 Събиране и изваждане до 10 

15 Събиране и изваждане до 10 

16 Числата до 20 

17 Отсечка. Сантиметър. Измерване и чертане на отсечки 

18 
Събиране на 10 с едноцифрени числа. Изваждане на едноцифрени и двуцифрени 

числа от двуцифрени (10 + 2, 12 – 2, 12 – 10). Правоъгълник 

 



 

19 
Събиране на двуцифрени и едноцифрени числа. Изваждане на едноцифрени и 

двуцифрени числа от двуцифрени (13 + 1, 14 – 1, 14 – 13). Събираемо, сбор 

20 
Събиране на едноцифрени и двуцифрени числа със сбор 20. Изваждане на 

едноцифрени и двуцифрени числа от 20 (18 + 2, 20 – 2, 20 – 18) 

21 Събиране и изваждане без преминаване 

22 
Събиране на едноцифрени числа със сбор 11. Изваждане на едноцифрени числа от 

11 (9 + 2, 11 – 2) 

23 
Събиране на едноцифрени числа със сбор 12. Изваждане на едноцифрени числа от 

12 (9 + 3, 12 – 3) 

24 
Събиране на едноцифрени числа със сбор 13. Изваждане на едноцифрени числа от 

13 (9 + 4, 13 – 4) 

25 
Събиране на едноцифрени числа със сбор 14. Изваждане на едноцифрени числа от 

14 (9 + 5, 14 – 5, 9 + 6, 15 – 6) 

26 
Събиране на едноцифрени числа със сбор 16, 17 и 18. Изваждане на едноцифрени 

числа от 16, 17 и 18 (9 + 7, 16 – 7, 9 + 8, 17 – 8, 9 + 9, 18 – 9) 

27 Час 

28 Събиране и изваждане с преминаване 

29 Събиране и изваждане с преминаване 

30 Числата 10, 20, 30, …, 90, 100 

31 Събиране и изваждане с числата 10, 20, 30, …, 90, 100 

32 Пак избирам математиката! (преговор и/или диагностика на изученото в 1. клас) 



 

УТВЪРДИЛ: 

Директор: ……………...........................................................…. 

(Д. Йовчева) 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС 

Годишен хорариум: 32 ч. 

Седмичен хорариум: 1 ч. 

№ 

по 

ред У
ч

еб
н

а
 

се
д
м

и
ц

а
 п

о
 р

ед
 

Тема на 

урочната 

единица 

Вид урочна 

единица 

Компетентности като очаквани 

резултати от обучението съгласно 

учебната програма 

Основни 

понятия 

Контекст и дейности за 

всяка урочна единица 

Методи и 

форми на 

оценяване по 

раздели З
а
б
ел

еж
к

а
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 учебни седмици 

1 1 Диагностика на 

изученото в ПГ 

Диагностика на 

входно ниво 

Сравнява, групира и подрежда 

предмети по зададени признаци. 

Ориентира се в пространството. 

 Сравняване, групиране и 

подреждане на предмети по 

зададени признаци. 

Ориентиране в 

пространството.  

Устна и писмена 

проверка. 

 

2 2I Числата 1 и 2. 

Сравняване. 

Събиране и 

изваждане 

Упражнение Разпознава и записва цифра 1, 

определя количества по 1. 

Разпознава и записва цифра 2, 

определя количества по 2. 

Брои и сравнява броя на предмети. 

Използва знаците >, < и = при 

записване на сравнението на числата 

1 и 2. 

Число 1, 

цифра 1, 

число 2, 

цифра 2, 

сравняване, 

знаците > 

(по-голямо), 

< (по-малко) 

Броене, сравняване на броя 

на предмети. 

Разпознаване и записване на 

цифрите 1 и 2. 

Определяне на количества по 

1 и 2. 

Оцветяване, групиране по 1 и 

по 2. 

Устна и писмена 

проверка. 

 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

    Разбира смисъла на действия 

събиране и изваждане. 

Събира и изважда с числата 1 и 2. 

и = (равно), 
събиране, 
изваждане, 
знаците + 
(плюс) и – 
(минус) 

Сравняване на числата 1 и 2. 

Използване на знаците >, < и 

= при записване на 

сравнението на числата 1 и 2. 

Разбиране на смисъла на 

действия събиране и 

изваждане. 

Използване на съответствия. 

Откриване на зависимости. 

  

3 3 Числата 3 и 4. 

Събиране и 

изваждане до 4 

Упражнение Разпознава и записва цифра 3, 

определя количества по 3. 

Разпознава и записва цифра 4, 

определя количества по 4. 

Брои и сравнява числата до 4. 

Пресмята сборове и разлики до 4. 

Число 3, 

цифра 3, 

число 4, 

цифра 4 

 

Разпознаване и записване на 

цифрите 3 и 4. 

Определяне на количества по 

3 и 4. 

Сравняване на числата 1, 2, 3 

и 4. 

Пресмятане на сборове с 

числата до 4. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

4 4 Числата до 4. 

Триъгълник. 

Квадрат 

Упражнение Разпознава геометричната фигура 

триъгълник. 

Разпознава геометричната фигура 

квадрат. 

Триъгълник, 

квадрат 

Сравняване на числата до 4. 

Броене с числата до 4. 

Пресмятане на сборове и 

разлики до 4. 

Разпознаване на 

геометричната фигура 

триъгълник. 

Разпознаване на 

геометричната фигура 

квадрат. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

5 5 Числото 5. 

Събиране и 

изваждане до 5 

Упражнение Разпознава и записва цифра 5, 

определя количества по 5. 

Брои и сравнява числата до 5. 

Пресмята сборове и разлики до 5. 

Число 5, 

цифра 5 

Разпознаване и записване на 

цифра 5. 

Определяне на количества по 

5. 

Сравняване на числата до 5. 

Броене на числата до 5. 

Пресмятане на сборове и 

разлики с числата до 5. 

Сравняване на сбор с число. 

Сравняване на разлика с 

число.  

Устна и писмена 

проверка. 

 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

6 6 Числото 0. 

Събиране с 0 и 

изваждане на 0. 

Кръг 

Упражнение Разпознава и записва цифра 0, 

определя количества. 

Сравнява числото 0 с числата до 5. 

Определя мястото на числото 0 в 

числовата редица. 

Прибавя и изважда 0 от число. 

Пресмята разлика, равна на 0. 

Разпознава геометричната фигура 

кръг. 

Число 0, 

цифра 0, кръг 

Разпознаване и записване на 

цифра 0 и определяне на 

количества. 

Сравняване на числото 0 с 

числата до 5. 

Определяне на мястото на 

числото 0 в числовата редица. 

Прибавяне и изваждане на 0 

от число. 

Пресмятане на разлика, равна 

на 0. 

Разпознаване на 

геометричната фигура кръг. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

7 7 Числото 6. 

Събиране и 

изваждане до 6 

Упражнение Разпознава и записва цифра 6, 

определя количества по 6. 

Брои и сравнява числата до 6. 

Пресмята сборове и разлики до 6. 

Сравнява сбор и разлика с число. 

Число 6,  

цифра 6 

Разпознаване и записване на 

цифра 6. 

Определяне на количества по 

6. 

Сравняване на числата до 6. 

Броене на числата до 6. 

Пресмятане на сборове и 

разлики до 6. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

8 8 Килограм Упражнение  Познава мерната единица за маса 

килограм. 

Събира и изважда с именувани 

числа. 

Килограм  Използване на изучената 

мерна единица за маса в 

различни практически 

ситуации. 

Събиране и изваждане на 

именувани числа. 

Събиране и изваждане с 

числата до 6.  

Устна и писмена 

проверка. 

 

9 9 Числото 7. 

Събиране и 

изваждане до 7 

Упражнение Разпознава и записва цифра 7, 

определя количества по 7. 

Сравнява числото 7 с числата до 6. 

Определя мястото на числото 7 в 

числовата редица. 

Брои в прав и обратен ред до 7. 

Разбира количественото и редното 

значение на числата до 7. 

Пресмята сборове и разлики с 

Число 7, 

цифра 7 

Разпознаване и записване на 

цифрата 7. 

Определяне на количества по 

7. 

Сравняване на числата до 7. 

Определяне на мястото на 

числото 7 в числовата редица. 

Разбиране на количественото 

и редното значение на 

Устна и писмена 

проверка. 
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числата до 7. 

Записва вертикално сбор и разлика 

на две числа. 

Прави проверка на изваждането със 

събиране. 

числата до 7.  

10 10 Числото 8. 

Събиране и 

изваждане до 8 

Упражнение Разпознава и записва цифра 8, 

определя количества по 8. 

Сравнява числото 8 с числата до 7. 

Определя мястото на числото 8 в 

числовата редица. 

Брои в прав и в обратен ред до 8. 

Разбира количественото и редното 

значение на числата до 8. 

Пресмята сборове и разлики с 

числата до 8. 

Число 8, 

цифра 8, 

вертикален 

запис 

Разпознаване и записване на 

цифрата 8. 

Определяне на количества по 

8. 

Сравняване на числата до 8. 

Събиране и изваждане с 

числата до 8. 

Вертикално записване на 

сбор и разлика на две числа. 

Проверка на изваждането със 

събиране. 

Работа в квадратна мрежа. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

11 11 Числото 9. 

Събиране и 

изваждане до 9 

Упражнение Разпознава и записва цифра 9, 

определя количества по 9. 

Сравнява числото 9 с числата до 8. 

Определя мястото на числото 9 в 

числовата редица. 

Брои в прав и в обратен ред до 9. 

Разбира количественото и редното 

значение на числата до 9. 

Пресмята сборове и разлики с 

числата до 9. 

Число 9,  

цифра 9 

Разпознаване и записване на 

цифрата 9. 

Определяне на количества по 

9. 

Сравняване на числата до 9. 

Пресмятане на сборове и 

разлики с числата до 9. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

12 12 Числото 10. 

Събиране и 

изваждане до 10 

Упражнение Разпознава и записва с цифри 

числото 10, определя количества по 

10. 

Сравнява числото 10 с числата до 9. 

Определя мястото на числото 10 в 

числовата редица. 

Брои в прав и в обратен ред до 10. 

Разбира количественото и редното 

значение на числата до 10. 

Пресмята сборове и разлики с 

числата до 10. 

Число 10  Определяне на количества по 

10. 

Сравняване на числата до 10. 

Броене в прав и в обратен ред 

до 10. 

Пресмятане на сборове и 

разлики с числата до 10. 

Намиране на сбора на три 

числа. 

Устна и писмена 

проверка. 
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13 13 Монети и 

банкноти 

Упражнение Познава монетите от 1 ст., 2 ст, 5 ст. 

и 10 ст, 1 лв., 2 лв. и банкнотите от 5 

лв. и 10 лв. 

Събира и изважда с именувани 

числа. 

Лев, 

стотинка, 

монета, 

банкнота 

Разпознаване на монети и 

банкноти с различна 

стойност. 

Сравняване, събиране и 

изваждане на именувани 

числа. 

Събиране и изваждане с 

числата до 10. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

14 14 Събиране и 

изваждане до 10 

Упражнение Пресмята сборове и разлики с 

числата до 10. 

Намира сбор на три и повече числа. 

Разпознава българските монети и 

банкноти (с номинална стойност до 

10). 

Сравнява, събира и изважда 

именувани числа. 

 Броене. 

Писане на числата до 10, 

сравняване на числата до 10. 

Определяне на мястото на 

числата до 10 в числовата 

редица. 

Съпоставяне на количества с 

числа. 

Определяне на броя на 

предмети до 10. 

 Представяне на числото 10 

като сбор от две числа по 

различен начин. 

 Пресмятане на сборове и 

разлики с числата до 10. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

15 15 Събиране и 

изваждане до 10 

Упражнение Намира сбор на три числа. 

Пресмята сборове и разлики с 

числата до 10. 

Намира сбор на три и повече числа. 

Разпознава българските монети и 

банкноти (с номинална стойност до 

10). 

Сравнява, събира и изважда 

именувани числа. 

 Събиране и изваждане с 

числата до 10. 

Намиране на сбора на три и 

повече числа. 

Съставяне на числов израз по 

зададен въпрос. Подготовка 

за работа с текстови задачи. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

16 16 Числата до 20 Упражнение Има представа за понятието 

десетица. 

Разбира и овладява образуването, 

четенето и писането на числата от 11 

до 20. 

Брои в прав и в обратен ред с 

Числата 11, 

12, 13, 14, 14, 

16, 17, 18, 19 

и 20, 

единица, 

десетица, 

Представяне на десетицата. 

Записване на десетици и 

единици. 

Броене. 

Писане на числата до 20. 

Сравняване на числата до 20. 

Устна и писмена 

проверка. 
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числата до 20. 

Записва числата до 20. 

Сравнява числата до 20. 

Представя числата до 20 като сбор от 

десетица и единици. 

Разпознава едноцифрени и 

двуцифрени числа в множеството на 

числата до 20. 

едноцифрено 

число, 

двуцифрено 

число 

Определяне на мястото на 

числата до 20 в числовата 

редица. 

Съпоставяне на количества с 

числа. 

Представяне на числата до 20 

като сбор от десетица и 

единици. 

Разпознаване на едноцифрени 

и двуцифрени числа в 

множеството на числата до 

20. 

17 17 Отсечка. 

Сантиметър. 

Измерване и 

чертане на 

отсечки 

Упражнение Познава мерната единица за дължина 

сантиметър и означението ѝ. 

Измерва дължина на предмети в 

сантиметри. 

Работи с именувани числа. 

Познава геометричната фигура 

отсечка. 

Измерва дължина на отсечка. 

Чертае отсечка с дадена дължина. 

Отсечка, 

дължина на 

отсечка, 

сантиметър 

Разпознаване на мерната 

единица за дължина 

сантиметър, използване на 

сантиметъра за измерване на 

дължината на предмети. 

Сравняване, събиране и 

изваждане на именувани 

числа. 

Разпознаване на 

геометричната фигура 

отсечка. 

Измерване на дължината на 

отсечка. 

Сравняване на дължината на 

отсечки. 

Чертане на отсечка с дадена 

дължина. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

18 18 Събиране на 10 с 

едноцифрени 

числа. Изваждане 

на едноцифрени и 

двуцифрени числа 

от двуцифрени 

(10 + 2, 12 – 2, 12 

– 10). 

Правоъгълник 

Упражнение Пресмята сборове и разлики от вида 

10 + 2, 12 – 2 и 12 – 10. 

Разпознава геометричната фигура 

правоъгълник. 

Правоъгълни

к, връх, 

страна 

Пресмятане на сборове и 

разлики с числата до 20 от 

вида 10 + 2 и 12 – 2. 

Представяне на конкретна 

ситуация като сбор и разлика 

на две числа. 

Представяне на числата до 20 

като сбор от десетица и 

единици. 

Устна и писмена 

проверка. 
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Разпознаване на 

геометричната фигура 

правоъгълник и елементите ѝ 

страна и връх. 

Решаване на текстови задачи 

от събиране. 

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, 14 учебни седмици 

19 19 Събиране на 

двуцифрени и 

едноцифрени 

числа. Изваждане 

на едноцифрени и 

двуцифрени числа 

от двуцифрени 

(13 + 1; 14 – 1; 14 

– 13). Събираемо, 

сбор 

Упражнение Пресмята сборове от вида 

13 + 1; 14 – 1; 14 – 13. 

Познава и определя компонентите на 

действие събиране – събираемо и 

сбор. 

Събираемо, 

сбор 

Пресмятане на сборове и 

разлики с числата до 20 от 

вида 13 + 1 14 – 1; 14 – 13. 

Представяне на конкретна 

ситуация като сбор и разлика 

на две числа. 

Използване на 

наименованията на 

компонентите и резултата 

при събиране за решаване на 

задачи. 

Решаване на текстови задачи. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка.  

 

20 20 Събиране на 

едноцифрени и 

двуцифрени числа 

със сбор 20. 

Изваждане на 

едноцифрени и 

двуцифрени числа 

от 20 (18 + 2, 20 – 

2, 20 – 18) 

Упражнение Пресмята сборове и разлики от вида 

18 + 2, 20 – 2 и 20 – 18. 

Познава елементите на текстова 

задача – условие, числови данни и 

въпрос. 

Решава текстови задачи. 

Текстова 

задача 

Пресмятане на сборове и 

разлики с числата до 20 от 

вида 18 + 2, 20 – 2 и 20 – 18. 

Представяне на конкретна 

ситуация като сбор и разлика 

на две числа. 

Решаване на текстови задачи. 

Съставяне на текстови задачи 

по картина.  

Устна и писмена 

проверка. 

 

21 21 Събиране и 

изваждане без 

преминаваже 

Упражнение Събира и изважда с числата до 20 без 

преминаване. 

Решава текстови задачи. 

 Представяне на числата до 20 

като сбор от десетица и 

единици. 

Представяне на конкретна 

ситуация като сбор или 

разлика на две числа. 

Пресмятане на сборове и 

разлики с числата до 20 от 

изучените случаи. 

Решаване на текстови задачи. 

Устна и писмена 

проверка. 
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22 22 Събиране на 

едноцифрени 

числа със сбор 11. 

Изваждане на 

едноцифрени 

числа от 11 (9 + 2, 

11 – 2) 

Упражнение Събира едноцифрени числа със сбор 

11. 

Изважда едноцифрени числа от 11. 

Познава и определя компонентите 

при действие изваждане. 

Пресмята сборове и разлики. 

Решава текстови задачи от събиране 

и изваждане. 

Умаляемо, 

умалител, 

разлика 

Допълване до 10. 

Представяне на числата до 10 

като сбор на две числа по 

различен начин. 

Събиране и изваждане на 

едноцифрени числа до 11 и от 

11. 

Използване на 

наименованията на 

компонентите и резултата 

при събиране и изваждане за 

решаване на задачи. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка.  

 

23 23 Събиране на 

едноцифрени 

числа със сбор 12. 

Изваждане на 

едноцифрени 

числа от 12 (9 + 3, 

12 – 3) 

Упражнение Събира едноцифрени числа със сбор 

12. 

Изважда едноцифрени числа от 12. 

Пресмята сборове и разлики. 

Решава текстови задачи от събиране 

и изваждане. 

 Допълване до 10. 

Представяне на числата до 10 

като сбор на две числа по 

различен начин. 

Събиране и изваждане на 

едноцифрени числа до 12 и от 

12. 

Използване на 

наименованията на 

компонентите и резултата 

при събиране и изваждане за 

решаване на задачи. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка. 

 

24 24 Събиране на 

едноцифрени 

числа със сбор 13. 

Изваждане на 

едноцифрени 

числа от 13 (9 + 4, 

13 – 4) 

Упражнение Събира едноцифрени числа със сбор 

13. 

Изважда едноцифрени числа от 13. 

Пресмята сборове и разлики. 

Решава текстови задачи от събиране 

и изваждане. 

 Допълване до 10. 

Представяне на числата до 10 

като сбор на две числа по 

различен начин. 

Събиране и изваждане на 

едноцифрени числа до 13 и от 

13. 

Използване на 

наименованията на 

компонентите и резултата 

при събиране и изваждане за 

решаване на задачи. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка. 

 

25 25 Събиране на 

едноцифрени 

Упражнение Събира едноцифрени числа със сбор 

14 и 15. 

 Събиране и изваждане на 

числата до 20 с преминаване. 

Самостоятелна 

работа, устна и 
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числа със сбор 14 

и 15. Изваждане 

на едноцифрени 

числа от 14 и от 

15 (9 + 5, 14 – 5, 9 

+ 6, 15 – 6) 

Изважда едноцифрени числа от 14 и 

от 15. 

Пресмята сборове и разлики. 

Решава текстови задачи от събиране 

и изваждане. 

Променя въпроса на текстова задача. 

Използване на 

наименованията на 

компонентите и резултата 

при събиране и изваждане за 

решаване на задачи. 

Решаване на текстови задачи. 

Съставяне на текстова задача 

по картина. 

писмена 

проверка. 

26 26 Събиране на 

едноцифрени 

числа със сбор 16, 

17 и 18. 

Изваждане на 

едноцифрени 

числа от 16, 17 и 

18 (9 + 7, 16 – 7, 9 

+ 8, 17 – 8, 9 + 9, 

18 – 9) 

Упражнение Събира едноцифрени числа със сбор 

16, 17 и 18. 

Изважда едноцифрени числа от 16, 

17 и 18. 

Пресмята сборове и разлики. 

Решава текстови задачи от събиране 

и изваждане. 

Решава задачи с изразите „с ... 

повече“ и „с ... по-малко“. 

 Събиране и изваждане на 

числата до 20 с преминаване. 

Проверяване на резултата от 

изваждането със събиране. 

Решаване на текстови задачи. 

Съставяне на текстова задача 

по картина. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка. 

 

27 27 Час Упражнение Познава мерната единица за време 

час и записването ѝ. 

Определя времето по часовник в 

„кръгли“ часове. 

Събира и изважда числата до 20. 

 

Час Определяне на времето по 

часовник в „кръгли“ часове. 

Дневен режим – определяне 

на времето за извършване на 

различни дейности. 

Работа с именувани числа.  

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка.  

 

28 28 Събиране и 

изваждане с 

преминаване 

Упражнение Решава текстови задачи от събиране 

и изваждане. 

Съставя текстови задачи по 

илюстрации. 

Свърза условие и въпрос на текстова 

задача. 

 

 Събиране и изваждане на 

числата до 20 с преминаване. 

Решаване на текстови задачи. 

Съставяне на текстова задача 

по картина. 

Разпознаване на изучените 

геометрични фигури 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка. 

 

29 29 Събиране и 

изваждане с 

преминаване 

Упражнение Събира и изважда числата до 20 с 

преминаване. 

Решава текстови задачи от събиране 

и изваждане. 

Разпознава изучените геометрични 

фигури. 

Допълва числовите данни на 

– Събиране и изваждане на 

числата до 20 с преминаване. 

Работа с именувани числа. 

Решаване на текстови задачи. 

Съставяне на текстова задача 

по картина и по израз. 

Разпознаване на изучените 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка.  
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текстова задача. геометрични фигури. 

Чертане и измерване на 

отсечки. 

30 30 Числата 10, 20, 

30, ..., 90, 100 

Упражнение Познава числата 10, 

20, 30, ...,90, 100 и техните означения 

с цифри. 

Познава десетицата като бройна 

единица. 

Брои по десетици до 100 в прав и 

обратен ред. 

Познава банкнотите от 20 лв., 50 лв. 

и 100 лв. и монетите от 20 ст. и 50 ст. 

Сравнява „кръгли“ десетици. 

Работи с именувани числа. 

Числата 30, 

40, 50, 60, 70, 

80, 90, 100 

Четене, писане и броене на 

числата 10, 20, 30, ..., 90, 100. 

Представяне на числата 10, 

20, 30, ..., 90, 100 като сбор от 

десетици и единици. 

Сравняване на числата 10, 20, 

30, ..., 90, 100. 

Разпознаване и сравняване на 

монети и банкноти с различна 

стойност. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка. 

 

31 31 Събиране и 

изваждане с 

числата 10, 20, 

30, ..., 90, 100 

Упражнение Събира и изважда 

„кръгли“ десетици. 

Сравнява сбор и разлика с число. 

Решава и съставя текстови задачи. 

Работи с именувани числа. 

 Събиране и изваждане на 

числата 10, 20, 30, ..., 90, 100. 

Сравняване на разлика с 

число. 

Решаване и съставяне на 

текстови задачи. 

Разпознаване и сравняване на 

монети и банкноти с различна 

стойност. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка. 

 

32 32 Преговор и/или 

диагностика на 

изученото в 1. 

клас 

Диагностика на 

изходно ниво 

Познава и записва с цифри числата 

до 20 и „кръглите“ десетици до 100. 

Брои в прав и в обратен ред. 

Сравнява, събира и изважда числата 

до 20 и числата 10, 20, 30, ..., 90, 100. 

Пресмята с именувани числа. 

Решава текстови задачи с едно 

пресмятане. 

Разпознава изучените геометрични 

фигури и елементите им. 

Измерва и чертае отсечки. 

 Индивидуално изпълнение на 

тестови задачи. 

Тест.  
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                              ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС 

                                                    ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (втори вариант) 

Годишен хорариум: 64 ч. 

Седмичен хорариум: 2 ч. 

№ по 

ред 

У
ч

еб
н

а
 с

ед
м

и
ц

а
 

п
о
 р

ед
 

Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи при работа 

Б
е
л

еж
к

и
/ 

к
о
м

ен
т
а
р

и
 

1 2 3 4 5 6 

1. I 
Да си припомним наученото в 

първи клас (букви и думи) 

Умее да открива пропуснати букви в думи; 

Правилно пренася части от думи на нов ред; 

Разграничава писането на йо и ьо в думи. 

Решаване на кръстословица и 

игрословица; редактиране. 

 

2. 
Да си припомним наученото в 

първи клас (изречения и текст) 

Умее да съставя изречения; 

Ориентира се в разликите при писане на буквите й и и; 

Пише правилно и четливо текст. 

Подреждане на думи в изречение; 

допълване на пропуснати букви, препис на 

текст. 

 

3. II Общуване (речев етикет) Употребява правилно изрази от речевия етикет. Четене с установяване на разбирането; 

редактиране на изречения с неправилно 

използвани думи за учтивост; съставяне 

на кратко съобщение. 

 

4. II Общуване (участници в 

общуването) 

Ориентира се относно участниците в общуването, 

темата на общуване и целта на изказването; 

Разбира прочетеното, като отговаря правилно на 

въпроси към текст. 

Съотнасяне на изказвания с конкретна 

речева ситуация; подреждане на 

изречения в текст и отговор на въпроси 

относно разбирането му. 

 

5. III Строеж на езика (звукове, 

букви, думи) 

Ориентира се за системните отношения в езика: звук 

– дума – изречение – текст; 

Разграничава звук от буква. 

Четене на текст с проверка на разбирането 

му; решаване на игрословици; писане на 

думи. 

 

6. Строеж на езика (изречения, 

текст) 

Умее да съставя изречения с правилен словоред; 

Открива смисловата връзка между изреченията в текст.  

Редактиране на изречения; откриване на 

излишно изречение в текст; препис на текст. 
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7. IV Българската азбука Ориентира се в последователността на буквите в 

азбуката. 

Верижки от букви; проследяване на 

последователността от букви при 

съставяне на списъци. 

 

8. Азбучен ред Умее да подрежда думи по азбучен ред. Съставяне на редици от думи по азбучен 

ред. 

 

9. V Речници Ориентира се в речниковото значение на думите;  

Използва азбучен ред за търсене на дума в речник; 

Познава учебни речници. 

Попълване на думи в страница на речник 

съобразно с тяхното значение.  

 

10. Правописен речник Търси думи с правописни особености в правописен 

речник. 

Подреждане на думи с правописни 

особености в импровизиран правописен 

речник. 

 

11. VI Звуковете в българския език Разграничава основните противопоставяния на 

звуковете в българския език; 

Умее да прави модели на звуковия състав на думите. 

Оцветяване на звукови модели на думи; 

допълване на пропуснати звукове в думи; 

съставяне на редици от думи по посочен 

звуков модел.  

 

12. Буквите в българския език Осъзнава буквите като писмен знак на звуковете; 

Пише графически правилно буквите. 

Четене на стихотворение за буквите с 

последваща проверка на разбирането; 

откриване на скрити думи в редици от 

букви.  

 

13. VII Гласни звукове Открива в корелативни двойки тесните и широките 

гласни звукове (а – ъ; е – и, о – у). 

Писане на гласните по двойки; 

кръстословица с пропуснати гласни; 

писане на думи с отделяне на гласните в 

тях. 

 

14. Ударение Разграничава думите с ударение от думите без 

ударение; 

Разграничава ударена от неударена гласна и знака за 

ударение. 

Сравняване на думи според тяхното 

ударение; съотнасяне на дума със звуков 

модел с ударение; четене на 

стихотворение с откриване на двойките 

думи с еднакво ударение. 

 

15. VIII Правопис на гласните звукове 

(откриване на думи за 

проверка) 

Познава начини за правописна проверка на гласни в 

неударени срички. 

Избор на дума за проверка на неударен 

гласен; самостоятелно откриване на думи 

за проверка на гласни; запомняне на думи 

с непроверяеми гласни. 

 

16. Правопис на гласните звукове Прави проверка за правописа на гласни в неударена Подреждане на букви в думи с  
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(прилагане на правилото) сричка. правописни особености при гласните; 

четене на стихотворение с добавяне на 

букви и с проверка на разбирането при 

четене. 

17. IX Съгласни звукове (звучни и 

беззвучни) 

Сравнява основните корелативни двойки съгласни 

звукове по признака звучност – беззвучност 

(б – п; в – ф; г – к; д – т; з – с; ж – ш, дж – ч; дз – ц). 

Свързване на съгласни по двойки; 

игрословица със съгласни; четене на 

гатанки с откриване на съгласни в 

отговорите им. 

 

18. Съгласни звукове (правилно 

писане) 

Изговаря и употребява правилно съгласни звукове. Съставяне на думи с предложени 

съгласни; добавяне на пропуснати 

съгласни в думи от текст; четене и препис 

на текст с проверка на разбирането. 

 

19. X Писане на съгласни в средата 

на думата (откриване на думи 

за проверка) 

Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред 

беззвучните. 

Свързване на думи с обеззвучаване в 

средата с думи за правописна проверка; 

откриване на думи за проверка на 

правописа на съгласни.  

 

20. Писане на съгласни в средата 

на думата (прилагане на 

правилото) 

Познава начини за правописна проверка на звучни 

съгласни пред беззвучни. 

Решаване на кръстословица с думи, при 

които има обеззвучаване на съгласни в 

средата на думата; допълване на звучни 

съгласни в думи от текст с последваща 

проверка на разбирането при четене. 

 

21. XI Писане на съгласни в края на 

думата (откриване на думи за 

проверка) 

Открива звуковата промяна на звучни съгласни в края 

на думата. 

Откриване на мястото на възможна 

грешка при писането на съгласни в края 

на думата; определяне на думи за 

проверка на звучни съгласни в края на 

думата. 

 

22. Писане на съгласни в края на 

думата (прилагане на 

правилото) 

Познава начини за правописна проверка на звучни 

съгласни в края на думата. 

Редактиране на думи с правописни грешки 

при съгласни в краесловие; оцветяване на 

скрита картина с думи с правописни 

особености; четене на стихотворение с 

проверка на разбирането и с добавяне на 

пропуснати съгласни в него. 

 

23. XII Правопис на съгласните Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред Определяне на думи за проверка; избор на  
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звукове (откриване на думи за 

проверка) 

беззвучните.  правилна буква на съгласен; подреждане 

на букви в думи с правописна особеност 

при съгласните. 

24. Правопис на съгласните 

звукове (прилагане на 

правилата) 

Познава начини за правописна проверка на звучни 

съгласни в края на думата и пред беззвучни. 

Прилагане на правилото в думи с 

обеззвучаване в средата и в края на 

думата; четене на стихотворение с 

проверка на разбирането и с допълване на 

пропуснати обеззвучени съгласни. 

 

25. XIII Трудности при писане на думи 

с буквите ю и я 

Открива правописни особености на думи с: ю, я. Допълване на пропуснати букви; 

кръстословици и игрословици с думи. 

 

26. Трудности при писане на думи 

с буквата щ и със звуковете дз 

и дж 

Открива правописни особености на думи с: щ, дз, дж. Писане на думи; допълване на букви в 

думи от текст; препис на текст с 

последваща проверка на разбирането. 

 

27. XIV Думите в речта Ориентира се с помощта на въпроси в значението на 

отделни класове от думи. 

Откриване на думи според въпроса, на 

който те отговарят. 

 

28. Разграничаване на думите в 

речта 

Разграничава на практическа основа трите основни 

класа от думи.  

Съпоставяне и разпределяне на думи 

съобразно с техните семантични и 

граматически свойства; четене на 

стихотворение с проверка на разбирането. 

 

29. XV Съществителни имена Познава съществителното име като част на речта. Откриване на съществителни имена; 

предлагане на собствени примери за 

съществителни имена. 

 

30. Правопис на съществителните 

имена 

Прилага изучени правописни правила при писане на 

съществителни имена. 

Допълване на пропуснати букви в 

съществителни имена и коментар върху 

начините за проверка; откриване на 

съществителни имена в стихотворение и 

проверка на разбирането при четенето му.  

 

31. XVI Род и число на 

съществителните имена 

Определя вида, рода и числото на съществителното 

име. 

Откриване на съществителни имена, които 

не променят числото си; определяне на 

рода и числото на съществителни имена. 

 

32. Разпределяне на 

съществителните имена според 

рода и числото им 

Разграничава съществителните имена по род и число. Групиране на съществителни имена по 

граматическия им род; четене на 

стихотворение с определяне на 
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граматическите признаци на 

съществителните имена в него и с 

последваща проверка на разбирането при 

четене. 

33. XVII Съществителни нарицателни и 

съществителни собствени 

имена 

Разграничава съществителни собствени и 

съществителни нарицателни имена. 

Оцветяване на скрита картина със 

съществителни нарицателни и 

съществителни собствени имена; съставяне 

на съществителни собствени имена като 

имена на герои от история. 

 

34. Съчиняване на текст по серия 

от картини 

Съставя кратък текст по серия от картини. Създаване на текст с опора на серия от 

картини и помощни въпроси; писане на 

съчинението и последваща проверка и 

редакция. 

 

35. XVIII Правопис на съществителните 

собствени имена 

Прилага изучени правописни правила при писане на 

съществителни собствени имена. 

Изброяване на имена на познати градове и 

държави; назоваване със съществителни 

собствени имена на животни от сюжетна 

картина; откриване на грешки при 

съществителни собствени имена. 

 

36. Трудности при писане на 

съществителни собствени 

имена 

Пише правилно съществителни собствени имена, 

употребени в текст.  

Редактиране на текст с грешки при 

съществителните собствени имена; препис 

на текста и последваща проверка на 

разбирането. 

 

37. XIX Умалителни съществителни 

имена 

Разпознава умалителни съществителни имена. Четене на текст с последваща проверка на 

разбирането и откриване на умалителни 

съществителни имена в него; игра за 

образуване на умалителни съществителни 

имена. 

 

38. Правопис на умалителните 

съществителни имена 

Спазва изучените правописни правила при употреба 

на умалителни съществителни имена. 

Игра за разграничаване на умалителни 

съществителни имена; откриване и 

поправяне на правописни грешки в 

умалителни съществителни имена. 

 

39. XX Прилагателни имена Разпознава прилагателното име като част на речта. Лабиринт с прилагателни имена; 

образуване на прилагателни имена. 
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40. Употреба на прилагателните 

имена 

Употребява уместно прилагателни имена. Оцветяване на сюжетна картина и 

съставяне на прилагателни имена по нея; 

разграничаване на прилагателни имена от 

сродни на тях съществителни имена. 

 

41. XXI Род и число на прилагателните 

имена 

Разпознава рода и числото на прилагателното име. Четене на стихотворение с проверка на 

разбирането и с откриване на 

прилагателни имена от различен род; 

определяне на рода и числото на 

прилагателни имена.  

 

42. Промяна на прилагателни 

имена по род и число 

Изменя прилагателно име по род и число.  Образуване на форми на прилагателно име 

чрез промяна на неговия род и число. 

 

43. XXII Правопис на прилагателните 

имена 

Пише правилно прилагателни имена в съответствие с 

изучени правописни норми. 

Добавяне на пропуснати гласни в 

прилагателни имена; определяне на думи 

за проверка на прилагателни имена с 

обеззвучаване в средата на думата; писане 

на прилагателни имена с краесловна буква 

т. 

 

44. Поправяне на прилагателни 

имена в текст 

Умее да открива и поправя правописни грешки при 

прилагателните имена. 

Редактиране на текст с правописни 

грешки при прилагателни имена; препис 

на текста. 

 

45. XXIII Глаголи. Число на глаголите Познава глагола като част на речта; 

Разпознава числото на глагола; 

Изписва отделно отрицателна частица и възвратната 

частица се. 

Четене на стихотворение и откриване на 

глаголите в него; разделно писане на 

частиците във възвратни и отрицателни 

форми на глаголи; образуване на глаголи; 

промяна на глаголи по число. 

 

46. Съчиняване на текст по опорни 

думи 

Съчинява приказка по предложена словесна опора. Съставяне на текст по сюжетна картина с 

предложена словесна опора от подходящи 

глаголи. 

 

47. XXIV Изговор и правопис на 

глаголите 

Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице, 

единствено и множествено число и в трето лице в 

множествено число в сегашно време. 

Определяне на възможните грешки при 

глаголи; допълване на пропуснати букви в 

глаголи. 

 

48. Поправяне на глаголи в текст Умее да открива и поправя правописни грешки при 

глаголи. 

Редактиране на текст с грешки при 

глаголите; откриване и поправяне на 
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грешки в речта на участници в речево 

общуване. 

49. XXV Части на речта Съгласува прилагателното и съществителното име по 

род и число; 

Употребява уместно глаголи, прилагателни и 

съществителни имена. 

Игра за отделяне на съществителни имена; 

игрословица с прилагателни имена; 

образуване на прилагателни имена и 

глаголи от съществителни имена. 

 

50. Съчиняване на приказка Съчинява приказка по предложена словесна опора: 

начало. 

Съставяне на текст с опора на сюжетна 

картина и помощни въпроси, свързани с 

историята. 

 

51. XXVI Поправяне на текст Открива и поправя правописни грешки при 

съществителни имена, прилагателни имена и глаголи; 

Коментира постъпките на героите от произведение. 

Четене на текст с неправилно написано 

съобщение; редактиране на съобщението; 

изразяване на оценка на героя чрез 

отговор на въпрос към текста. 

 

52. Думите при общуване Знае за речниковото значение на думата; 

Изписва отделно предлози, съюзи, кратки форми на 

местоименията, отрицателна частица, възвратната 

частица се. 

Кръстословица; преобразуване на изрази в 

думи; замяна на повторени думи в текст; 

разделно писане на изречения с предлози, 

съюзи и частици. 

 

53. XXVII Изреченията в българския език Разграничава изречение от словосъчетание. Образуване на словосъчетания; 

подреждане на думи в изречения; 

съставяне на изречения от 

словосъчетания. 

 

54. Съчиняване на описание Прави кратко писмено описание. Съставяне на текст с описание на своя дом 

с опора на помощни въпроси. 

 

55. XXVIII Съобщителни изречения Разпознава съобщително и въпросително изречение; 

Отделя изреченията в текста, като означава началото 

и края им. 

Препис на текст с разграничаване на 

съобщителните изречения в него; 

свързване на двойки прости изречения в 

сложно съчинено изречение. 

 

56. Правилно писане на 

съобщителните изречения 

Употребява уместно съобщителни изречения; 

Употребява различни словоредни варианти на 

изречението. 

Образуване на съобщителни изречения; 

поправяне на неправилно изградени 

изречения; съставяне на изречения по 

сюжетна картина; последваща проверка на 

разбирането. 

 

57. XXIX Въпросителни изречения Разпознава въпросително изречение; Съставяне на въпросителни изречения;  
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Знае различни начини за образуване на въпросително 

изречение (с възходяща интонация, с въпросителна 

частица ли, с нали). 

четене на стихотворение с въпросителни 

изречения и последваща проверка на 

разбирането и определяне на видовете 

изречения в текста. 

58. Правилно писане на 

въпросителните изречения 

Употребява уместно въпросителни изречения; 

Употребява различни словоредни варианти на 

изречението. 

Кръгови игрословици; съставяне на 

варианти на въпросителни изречения; 

разграничаване употребата на 

въпросителните местоимения кой и кого. 

 

59. XXX Съобщителни и въпросителни 

изречения 

Разпознава различни по цел на изказване изречения 

(съобщителни и въпросителни); 

Оформя пунктуационно правилно съобщително и 

въпросително изречение. 

Съставяне на съобщителни и 

въпросителни изречения; четене на текст с 

поставяне на знаци за край на изреченията 

и с последваща проверка на разбиране при 

четене. 

 

60. Изреченията при общуване Употребява уместно съобщителни и въпросителни 

изречения. 

Съставяне на изказвания на герои в откъс 

от позната приказка; коментар върху 

правилното писане на образуваните 

изречения.  

 

61. XXXI Правилно писане на думите и 

изреченията 

Умее да прилага изучените правила за правописа на 

думите и пунктуационното оформяне на изреченията. 

Игра за правописа на гласните; 

проверяване на думи с обеззвучаване на 

съгласните; писане на думи с правописни 

особености; пренасяне на многосрични 

думи на нов ред. 

 

62. Съчиняване на приказка Съчинява приказка по предложена словесна опора. Съставяне на кратък разказ по приказен 

сюжет с опора на илюстрации и опорни 

думи. 

 

63. XXXII Какво научихме за българския 

език 

Знае основните корелативни двойки при звуковете; 

Разграничава съществителни имена, прилагателни 

имена и глаголи; 

Умее да определя граматически род и число. 

Свързване на двойките гласни и двойките 

звучни и беззвучни съгласни; подреждане 

на думи по азбучен ред; групиране на 

съществителни имена, прилагателни 

имена и глаголи; определяне на рода и 

числото на съществителни имена и на 

прилагателни имена. 

 

64. Изходно ниво Прилага изучените книжовни норми на българския Редактиране на текст с неправилно  
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език. написани съществителни имена, 

прилагателни имена и глаголи. 
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ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС 

Годишен хорариум: 32 ч. 

Седмичен хорариум: 1 ч. 

№ 

по 

ред 

У
ч

еб
н

а
 с

ед
м

и
ц

а
 

п
о
 р

ед
 

Тема на 

урочната 

единица 

Вид урочна 

единица  

(нови знания; 

затвърдяване; 

обобщение; 

дисгностика на 

входно, междинно 

и изходно ниво) 

Компетентности като очаквани 

резултати от 

обучението съгласно учебната 

програма 

Основни 

понятия 

Контекст и дейности за 

всяка урочна единица 

Методи и форми 

на оценяване по 

раздели 

З
а
б
ел

еж
к

а
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 учебни седмици 

1 1 Диагностика на 

изученото в 1. 

клас 

Диагностика на 

входно ниво 

Познава и записва с цифри числата 

до 20 и „кръглите“ десетици до 100. 

Брои в прав и обратен ред. 

Сравнява, събира и изважда числата 

до 20 и числата 10, 20, 30, …, 100. 

Познава компонентите на действия 

събиране и изваждане. 

Познава изучените мерни единици 

– килограм, сантиметър, час, лев, 

стотинка, и ги използва при 

решаване на практически задачи. 

Пресмята с именувани числа. 

Решава текстови задачи с едно 

пресмятане. 

Разпознава изучените геометрични 

фигури и елементите им. 

Измерва и чертае отсечка. 

– Броене в прав и обратен 

ред. Сравняване на числа.  

Събиране и изваждане на 

числата от 0 до 20 и 

числата 10, 20, 30, ..., 90, 

100. 

Работа с именувани числа. 

Чертане и измерване на 

отсечки. 

Решаване и съставяне на 

текстови задачи. 

Определяне на „кръгъл“ 

час по часовник. 

Устна и писмена 

проверка. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 2 Числата от 21 до 

100 

Затвърдяване Познава числата от 21 до 100 и 

принципа за образуване на редицата 

на естествените числа до 100. 

Брои до 100 в прав и обратен ред. 

Намира мястото на числа в 

редицата на числата до 100. 

Сравнява числата до 100. 

Разпознава реда на единиците и 

реда на десетиците в двуцифрено 

число. 

Представя двуцифрено число като 

сбор от десетици и единици по 

различни начини. 

Числата 21, 
22, 23, ..., 
100, 
стотица, 
трицифрено 
число 

Броене, записване и 

сравняване на числата до 

100.  

Определяне на мястото на 

числа в редицата до 100. 

Представяне на числата до 

100 като сбор от десетици 

и единици. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

3 3 Дециметър. 

Метър 

Затвърдяване Познава мерните единици за 

дължина дециметър и метър и 

означенията им (дм и м). 

Измерва дължина на отсечки в 

дециметри. 

Обяснява връзката между мерните 

единици сантиметър, дециметър и 

метър. 

Решава задачи с мерните единици 

дециметър и метър.  

Дециметър, 

метър 

Практически дейности за 

измерване с новите мерни 

единици. 

Работа с именувани числа. 

Сравняване на дължини. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

4 4 Събиране на 
двуцифрени 
числа с 
едноцифрени. 
Изваждане на 
едноцифрени и 
двуцифрени 
числа от 
двуцифрени (20 
+ 4, 24 – 4, 24 – 
20). 
Разместително 
свойство на 
събирането 

Затвърдяване Пресмята сборове от вида 20 + 4. 

Пресмята разлики от вида 24 – 4 и 

24 – 20. 

Разбира смисъла на действията 

събиране и изваждане.  

Познава разместителното свойство 

на събирането. 

Решава съставни текстови задачи с 

две пресмятания. 

Разместително 

свойство на 

събирането 

Представяне на конкретна 

ситуация като сбор или 

разлика на две числа. 

Използване на 

разместителното свойство 

на събирането при 

решаване на задачи. 

Решаване на текстови 

задачи с две пресмятания. 

Устна и писмена 

проверка. 
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5 5 Събиране на 
двуцифрени 
числа с 
едноцифрени. 
Изваждане на 
едноцифрени 
числа от 
двуцифрени (22 
+ 2, 24 – 2) 

Затвърдяване Пресмята сборове от вида  22 + 2. 

Пресмята разлики от вида 24 – 2. 

Съставя текстови задачи с две 

пресмятания по илюстрация и по 

числов израз. 

– Събиране и изваждане на 

числата до 100 от 

изучените случаи.  

Решаване и съставяне на 

текстови задачи с едно и 

две пресмятания. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

6 6 Скоби. 
Съдружително 
свойство на 
събирането 

Затвърдяване Използва скобите () за записване на 

числови изрази. 

Пресмята числови изрази със скоби, 

като спазва реда на действията. 

Познава съдружителното свойство 

на събирането. 

Използва свойствата на събирането 

при пресмятане на сбор от три и 

повече числа.  

Решава текстова задача по нейния 

съкратен запис. 

Записва съкратено текстова задача. 

 

Скоби, 

съдружително 

свойство на 

събирането, 

ред на 
действията 

съкратен запис 

на текстова 

задача 

Използване на скоби за 

решаване на задачи със 

събиране и изваждане. 

Прилагане на 

съдружителното свойство 

на събирането.  

Решаване на текстови 

задачи с помощта на 

съкратен запис. 

Съкратено записване на 

текстова задача. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

7 7 Събиране на 
двуцифрени 
числа с 
двуцифрени. 
Изваждане на 
двуцифрени 
числа от 
двуцифрени (22 
+ 12, 34 – 12) 

Затвърдяване Пресмята сборове от вида 22 + 12. 

Пресмята разлики от вида  

34 – 12.  

Намира сборове и разлики от 

изучените случаи. 

Използва скоби, ред на действията 

и изучените свойства на събирането 

при решаването на задачи.  

Извършва действията събиране и 
изваждане с мерните единици за 
дължина дециметър и метър. 

 Решаване на задачи със 

събиране и изваждане на 

двуцифрени числа без 

преминаване.  

Работа с текстови задачи. 

Използване на реда на 

действията и свойствата на 

събирането при намиране 

на стойността на числов 

израз.  

Разпознаване на 

елементите на изучените 

геометрични фигури. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

8 8 Обиколка на 
геометрична 
фигура 

Затвърдяване Намира обиколка на триъгълник, 

правоъгълник и квадрат. 

Намира стойността на числов израз 

Обиколка на 

геометрична 

фигура, числов 

Решаване на задачи за 

намиране на обиколка на 

геометрична фигура, 

Устна и писмена 

проверка. 
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със събиране и изваждане.  

Спазва реда на действията при 

намиране на  стойността на числов 

израз. 

израз зададени по различни 

начини. 

Измерване на дължините 

на страните на 

геометрични фигури. 

Работа с квадратна мрежа. 

9 9 Неизвестно 
събираемо 

Затвърдяване Намира неизвестно събираемо, като 

използва зависимостите между 

компонентите и резултатите при 

събирането и изваждането. 

Събира и изважда числата до 100 

без преминаване. 

Неизвестно 

събираемо 

Намиране на неизвестно 

събираемо. 

Пресмятане на стойността 

на числови изрази.  

Съставяне и решаване на 

задачи от събиране и 

изваждане от изучените 

случаи. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

10 10 Събиране на 
двуцифрени 
числа с 
едноцифрени. 
Изваждане на 
едноцифрени 
числа от 
двуцифрени (26 
+ 4, 30 – 4) 

Затвърдяване Пресмята сборове от вида 26 + 4. 

Пресмята разлики от вида 30 – 4.  

Спазва реда на действията при 

намиране на  стойността на числов 

израз. 

Използва свойствата на събирането 

при пресмятането на сбор от три и 

повече числа. 

– Решаване на различни 

задачи от събиране и 

изваждане от изучените 

случаи. 

Представяне на конкретна 

ситуация като сбор или 

разлика  на две числа. 

Работа с текстови задачи. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

11 11 Събиране на 
двуцифрени 
числа с 
едноцифрени с 
преминаване. 
Изваждане на 
едноцифрени 
числа от 
двуцифрени с 
преминаване (26 
+ 6, 32 – 6) 

Затвърдяване Пресмята сборове от вида 26 + 6. 

Пресмята разлики от вида 32 – 6. 

Сравнява стойности на числови 

изрази. 

Съставя текстова задача по 

съкратен запис. 

– Решаване на различни 

задачи от събиране и 

изваждане от изучените 

случаи. 

Сравняване на числови 

изрази.  

Работа с текстови задачи. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

12 12 Събиране на 
двуцифрени 
числа с 
двуцифрени. 

Затвърдяване Пресмята сборове от вида 26 + 14. 

Пресмята разлики от вида 40 – 14.  

Пресмята устно и писмено сборове 

и разлики от изучените случаи. 

– Решаване на различни 

задачи от събиране и 

изваждане. 

Използване на свойствата 

Устна и писмена 

проверка. 
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Изваждане на 
двуцифрени 
числа от 
двуцифрени (26 
+ 14, 40 – 14) 

 на събирането за намиране 

на сбор на три и повече 

числа. 

Съставяне на текстови 

задачи. 

Работа с именувани числа. 

13 13 Събиране на 
двуцифрени 
числа със сбор 
100. Изваждане 
на двуцифрени 
числа от 100 (82 
+ 18, 100 – 18) 

Затвърдяване Пресмята сборове от вида 82 + 18. 

Пресмята разлики от вида 100 – 18.  

Пресмята устно и писмено сборове 

и разлики от изучените случаи. 

– Решаване на различни 

задачи от събиране и 

изваждане. 

Използване на скоби и ред 

на действията.  

Работа с текстови задачи. 

Намиране на обиколка на 

геометрична фигура. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

14 14 Видови 
триъгълници 
според страните 
им 

Затвърдяване Разпознава видовете триъгълници 

според страните им. 

Назовава елементите на 

триъгълника, включително бедро и 

основа на равнобедрен триъгълник. 

Намира дължината на страна на 

триъгълник по дадена обиколка и 

дължините на другите две страни. 

Извършва действията събиране и 

изваждане с числата до 100 с 

преминаване. 

Равностранен 

триъгълник, 

равнобедрен 

триъгълник, 

разностранен 

триъгълник, 

бедро и основа 

на 

равнобедрен 

триъгълник 

Разпознаване на 

различните видове 

триъгълници според 

страните им. 

Намиране на дължината на 

страна на триъгълник по 

дадена обиколка и 

дължините на другите две 

страни. 

Решаване на задачи за 

рационално смятане. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

15 15 Събиране на 
двуцифрени 
числа с 
двуцифрени с 
преминаване. 
Изваждане на 
двуцифрени 
числа от 
двуцифрени с 
преминаване (26 
+ 16, 42 – 16) 

Затвърдяване Пресмята сборове от вида 26 + 16. 

Пресмята разлики от вида 42 – 16.  

Пресмята сборове и разлики от 

изучените случаи. 

Използва свойствата на събирането 

при пресмятането на стойността на 

числов израз. 

– Работа с тренировъчни и 

творчески упражнения за 

овладяване на умения за 

събиране и изваждане. 

Решаване на различни 

задачи за усъвършенстване 

на уменията за смятане. 

Използване на данни, 

представени в табличен 

вид. 

Съставяне на текстови 

задачи. 

Устна и писмена 

проверка. 
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16 16 Събиране и 
изваждане 

Затвърдяване Пресмята устно и писмено сборове 

и разлики с числата до 100.  

Разпознава видовете триъгълници 

според страните им. 

Съставя текстови задача с две 

пресмятания по съкратен запис. 

Определя дължини на страни на 

геометрични фиргури, начертани в 

квадртана мрежа при зададена 

единица мярка на квадратната 

мрежа. 

– Събиране и изваждане с 

числата до 100. 

Използване на различни 

задачи за усъвършенстване 

на уменията за смятане. 

Чертане на триъгълник по 

дадени върхове. 

Работа с текстови задачи. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

17 17 Събиране и 
изваждане 

Затвърдяване Пресмята устно и писмено сборове 

и разлики с числата до 100.  

Съставя текстови задачи с едно и 

две пресмятания по илюстрация и 

числов израз. 

– Събиране и изваждане с 

числата до 100. 

Използване на различни 

задачи за усъвършенстване 

на уменията за смятане. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

18 18 Умножение. 
Множител, 
произведение. 
Разместително 
свойство на 
умножението 

Затвърдяване Разбира същността на умножението 

като сбор от равни събираеми. 

Илюстрира с примери смисъла на 

аритметичното действие 

умножение. 

Пресмята произведения, като 

използва връзката  на умножението 

със събирането. 

Знае наименованията на 

компонентите на действие 

умножение.  

Използва разместителното свойство 

на умножението при намиране на 

стойността на числов израз. 

Умножение, 

знак за 

умножение „.“, 

множител, 

произведение, 

разместително 

свойство на 

умножението 

Събиране на равни 

събираеми.  

Представяне на 

умножението като сбор от 

равни събираеми.  

Съставяне на задачи от 

умножение по илюстрация. 

Използване на 

наименованията на 

компонентите на действие 

умножение при съставяне 

на задачи от умножение. 

Използване на 

разместителното свойство 

на умножението за 

представяне на 

произведението по 

различни начини.  

Пресмятане на 

произведения, като се 

използва връзката със 

събирането. 

Устна и писмена 

проверка. 
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 14 учебни седмици 

19 19 Деление. 
Делимо, 
делител, частно. 
Умножение и 
деление с 1 

Затвърдяване Разбира същността на делението.  

Илюстрира с примери смисъла на 

аритметичното действие деление. 

Знае наименованията на 

компонентите на действие деление. 

Знае връзката между делението и 

умножението и я използва при 

решаване на задачи. 

Знае таблиците за умножение и 

деление с 1 и ги използва при 

решаване на задачи. 

Деление, знак 

за деление „:“, 

делимо, 

делител, 

частно 

Използване на деленето на 

равни части за решаване на 

задачи. 

Използване на връзката 

между умножението и 

делението за проверка на 

полученото частно. 

Използване на таблиците 

за умножение и деление с 

1 за решаване на различни 

задачи. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка.  

 

20 20 Умножение и 
деление с 2 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление с 2 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Разграничава четно от нечетно 

число (според делимостта им на 

две). 

Съставя текстови задачи с две 

пресмятания. 

Четно число, 

нечетно число 

Използване на таблиците 

за умножение и деление с 

2 за решаване на 

практически задачи. 

Разграничаване на четни и 

нечетни числа. 

Работа с текстови задачи. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

21 21 Умножение и 
деление с 3 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление с 3 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Разбира значението на отношенията 

„пъти повече“ и „пъти по-малко“ и 

ги изполва при решаване на задачи. 

Намира обиколка на равностранен 

триъгълник с умножение. 

Решава текстови задачи с две 

пресмятания. 

– Използване на таблиците 

за умножение и деление с 

3 за решаване на 

практически задачи. 

Работа с текстови задачи. 

Намиране на обиколка на 

равностранен триъгълник 

по два начина. 

Намиране на страна на 

равностранен триъгълник 

по дадена обиколка. 

Намиране на обиколки на 

квадрат и правоъгълник. 

Устна и писмена 

проверка. 

 

22 22 Умножение и 
деление с 1, 2 и 
3 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление с 1 ,2 и 3 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Знае значението на отношенията 

– Използване на таблиците 

за умножение и деление с 

1, 2 и 3 за решаване на 

практически задачи. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка.  
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„пъти повече“ и „пъти по-малко“ и 

ги използва за решаване на 

текстови задачи. 

Усъвършенства знанията за 

таблиците за умножение и деление 

с числата 1, 2 и 3 и уменията за 

използването им при решаване на 

различни задачи. 

Чертане на фигури в 

квадратна мрежа. 

Решаване на задачи с 

отношенията „пъти 

повече“ и „пъти по-малко“. 

Работа с текстови задачи. 

23 23 Умножение и 
деление с 4 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление с 4 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Намира обиколка на квадрат с 

умножение. 

Усъвършенства знанията за 

таблиците за умножение и деление 

с числата 1, 2, 3 и 4 и уменията за 

използването им при решаване на 

различни задачи. 

– Използване на таблиците 

за умножение и деление с 

4 за решаване на 

практически задачи. 

Работа с текстови задачи. 

Намиране на обиколка на 

геометрична фигура. 

Намиране на страна на 

квадрат по дадена 

обиколка. 

Чертане на квадрат и 

правоъгълник в квадратна 

мрежа по дадени размери. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка. 

 

24 24 Съдружително 
свойство на 
умножението. 
Ред на 
действията 

Затвърдяване Познава съдружителното свойство 

на умножението и го използва при 

решаване на различни задачи. 

Знае и спазва реда на действията 

при намиране на стойността на 

числов израз. 

Използва свойствата на 

умножението при намиране на 

стойността на числов израз. 

Съдружително 

свойство на 

умножението, 

ред на 

действията 

Използване на 

съдружителното свойство 

на умножението за 

решаване на различни 

задачи. 
Намиране на стойността на 

различни числови изрази. 

Работа с текстови задачи. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка. 

 

25 25 Умножение и 
деление с 5 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление с 5 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Намира обиколката на триъгълник 

и на квадрат по два начина. 

Усъвършенства знанията за 

таблиците за умножение и деление 

с числата 1, 2, 3, 4 и 5 и уменията за 

– Използване на таблиците 

за умножение и деление с 

5 за решаване на 

практически задачи. 

Работа с информация, 

зададена в табличен вид. 

Работа с текстови задачи. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена 

проверка. 
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използването им при решаване на 

различни задачи. 

Спазва реда на действията при 

пресмятане на стойността на числов 

израз. 

26 26 Умножение и 
деление с 6 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление с 6 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Усъвършенства знанията за 

таблиците за умножение и деление 

с числата 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и уменията 

за използването им при решаване на 

различни задачи. 

Спазва реда на действията при 

пресмятане на стойността на числов 

израз. 

– Използване на таблиците 

за умножение и деление с 

6 за решаване на 

практически задачи. 

Работа с информация, 

представена схематично. 

Работа с текстови задачи. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена проверка. 

 

27 27 Умножение и 
деление със 7 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление със 7 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Усъвършенства знанията за 

таблиците за умножение и деление 

с числата 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и 

уменията за използването им при 

решаване на различни задачи. 

Спазва реда на действията при 

пресмятане на стойността на числов 

израз. 

– Използване на таблиците 

за умножение и деление 

със 7 за решаване на 

практически задачи. 

Работа с текстови задачи. 

Работа с информация, 

представена в схематичен 

вид. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена проверка.  

 

28 28 Умножение и 
деление с 8 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление с 8 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Усъвършенства знанията за 

таблиците за умножение и деление 

с числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и 

уменията за използването им при 

решаване на различни задачи. 

Спазва реда на действията при 

пресмятане на стойността на числов 

израз. 

– Използване на таблиците 

за умножение и деление с 

8 за решаване на 

практически задачи. 

Работа с текстови задачи. 

Работа с информация, 

представена по различни 

начини. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена проверка. 
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29 29 Умножение и 
деление с 9 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление с 9 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Усъвършенства знанията за 

таблиците за умножение и деление 

с числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и 

уменията за използването им при 

решаване на различни задачи. 

Намира неизвестен множител, като 

използва зависимостите между 

компонентите и резултатите при 

умножението. 

Спазва реда на действията при 

пресмятане на стойността на числов 

израз. 

– Използване на таблиците 

за умножение и деление с 

9 за решаване на 

практически задачи. 

Работа с текстви задачи. 

Намира неизвестен 

множител. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена проверка.  

 

30 30 Умножение и 
деление с 10. 
Умножение на 0 
с число. Деление 
на 0 с число 

Затвърдяване Знае таблиците за умножение и 

деление с 10 и ги използва при 

решаване на задачи.  

Умножава с 0 и дели 0 на число. 

Спазва реда на действията при 

пресмятане на стойността на числов 

израз. 

– Използване на таблиците за 

умножение и деление с 10 

за решаване на практически 

задачи. 

Използване на случаите от 

умножение с 0 и деление на 

0 с число за решаване на 

практически задачи. 

Съставяне на текстови 

задачи по илюстрация. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена проверка. 

 

31 31 Мерни единици 
за време 

Затвърдяване Използва мерните единици за време  

минута, денонощие, седмица, месец 

и година при решаване на задачи. 

Преобразува мерните единици за 

време от една в друга. 

Определя времето по часовник в 

часове и мунити. 

Минута, 

денонощие, 

седмица, месец, 

година 

Използване на мерните 

единици за време за 

решаване на практически 

задачи. 

Определяне на времето по 

часовник в часове и минути. 

Определяне на интервал от 

време в часове и минути. 

Самостоятелна 

работа, устна и 

писмена проверка. 

 

32 32 Действия с числата 

до 100 (преговор 

и/или диагностика 

на изученото във 

2. клас) 

Затвърдяване/ 
диагностика на 

изходно ниво 

Познава двуцифрените числа и 

извършва аритметичните действия 

събиране и изваждане с тях. 

Използва свойствата на събирането 

за рационално смятане. 

– Събиране и изваждане с 

числата до 100. 

Умножение  и деление с 

числата до 100. 

Използване на свойствата 

Тест.  



13 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Намира неизвестно събираемо. 

Решава съставни текстови задачи. 

Умножава  и дели с числата 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, и 10. 

Използва свойствата на умножението 

и връзката между действията 

умножение и деление за рационално 

смятане. 

Намира неизвестен множител.  

Решава текстови задачи. 

Намира обиколката на някои 

геометрични фигури по два начина. 

на събирането и 

умножението. 
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС 

ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

Учебната програма по български език и литература за избираеми учебни часове в 3 клас е изготвена в пълно съответствие с изискванията, 
заложени в Учебната програма по български език и литература за общообразователна подготовка. Включеното учебно съдържание е насочено 
към затвърдяване и задълбочаване на знанията, уменията и отношенията, свързани с езиковите, литературните и комуникативноречевите 
компетентности на учениците. 

Целите на обучение по български език и литература в избираемите учебни часове в 3 клас са ориентирани към: 

• усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо; 

• разширяване в практически план на знанията за частите на речта, видовете морфеми, видовете изречения по цел на изказване, някои 
правописни и пунктуационни норми в българския език; 

• задълбочаване на уменията за възприемане и осмисляне на достъпни за възрастта авторски, фолклорни и научнопопулярни текстове; 

• развиване на уменията за ориентиране в комуникативната ситуация и за устно и писмено създаване на текст. 

 

 

 

 

 

 



 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  

В КРАЯ НА 3. КЛАС 

Области на 

компетентност 
Знания, умения, отношения 

Езикови 

компетентности 
 Прави проверка за правописа на гласни в неударена сричка, на звучни съгласни пред 

беззвучни и в края на думата. 

 Разграничава видове морфеми (представка и корен). 

 Разпознава сродни думи. 

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

 Определя лице и число на личните местоимения и на глагола. 

 Определя пряко и преносно значение на думата. 

 Разпознава думи с близко значение (синоними). 

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

Комуникативноречеви 

компетентности 
 Интепретира факти и идеи от научнопопулярен текст. 

 Прави писмен подробен преразказ на кратък текст. 

 Съчинява текст: по преживяна случка, по словесна опора. 

 Редактира свой текст. 

Литературни 

компетентности 
 Ориентира се във взаимоотношенията между героите в литературно или фолклорно 

произведение. 

 Прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението. 

 Илюстрира с примери от текста отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на 

произведението. 

 Разграничава описание в художествен текст. 

 Открива епитет и сравнение в литературни и фолклорни произведения. 



 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
за избираемите учебни часове по български език и литература  

Първи срок – 1 час/седмично 

Втори срок – 2 часа/седмично 

№ 
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Тема на урочната 
единица 

Очаквани резултати от обучението Методи при работа 
Бележки/ 

коментари 

1 2 3 4 5 6 

1. I Да си припомним 
наученото във  
2. клас 

Умее да подрежда букви в думи; 
поставя ударението на двусрични и 
трисрични думи; 
открива думи за правописна проверка на 
неударени гласни и обеззвучени съгласни. 
Разграничава съобщителни от въпросителни 
изречения; умее да прави правописна 
проверка на думи в текст; пише правилно и 
четливо текст. 

Образуване на думи от предложени букви; 
откриване на ударение в думи; допълване на 
пропуснати обеззвучени съгласни в средата на 
думата; игра за избор на гласен в думи с 
правописни особености. 
Поставяне на знаци за край на съобщителни и 
въпросителни изречения в текст; добавяне на 
пропуснати гласни и съгласни в думи от текст; 
препис на текст. 

 

2. II Общуване  Разграничава устно от писмено общуване; 
ориентира се в ситуация на речево общуване; 
използва учтивата форма на обръщение. 

Разпознаване на ситуации на общуване и 
провеждане на диалог по тях; подреждане на 
изречения в диалог; допълване на букви в 
електронно писмо с думи за учтива форма на 
обръщение. 
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3. III Звукове и букви Разпознава думи по звуковите им модели; 

открива пропуснати букви в думи; ориентира 
се в азбучния ред; запомня писането на думи 
с непроверяем правопис; разпознава мястото 
на ударението в думи; ориентира се в 
правописен речник. 

Допълване на пропуснати думи в текст; 
откриване на пропуснати букви в думи; 
подреждане на думи по азбучен ред; препис на 
думи и запомняне на техния правопис; игра за 
откриване на ударение; допълване на букви в 
думи с непроверяем правопис с помощта на 
речник; препис на текст. 

 

4. IV Гласни звукове. 
Правопис 

Групира двойките гласни според техния 
изговор; определя правилния гласен в 
неударена сричка на думи. 

Допълване на гласни; игра за размяна на 
гласни в думи с правописни особености; избор 
на дума за проверка на неударен гласен; игра 
за определяне на думи за правописна проверка 
на гласни.  

 

5. V Съгласни звукове. 
Правопис 

Разграничава звучни от беззвучни съгласни; 
запомня думи с непроверяем правопис на 
съгласни; знае начини за проверка на 
обеззвучени съгласни. 

Свързване на звучните и беззвучните съгласни 
по двойки; препис на думи с непроверяем 
правопис; избиране на дума за проверка на 
съгласен; игра за редактиране на грешки при 
съгласни; писане на думи с правописни 
особености при съгласните. 

 

6. 

VI 

Писане на думи с 
група съгласни 

Прави разлика между изговор и писане на 
думи с група съгласни; стреми се да спазва 
правописната норма. 

Редактиране чрез добавяне на пропуснати 
букви при група съгласни в думи; редактиране 
и преписване на текст със струпани съгласни в 
думите.  

 

7. VII Пряко и преносно 
значение на думите 
 

Ориентира се в многозначността на думите; 
разграничава пряко от преносно значение; 
образува изрази с думи в преносно значение; 
употребява правилно думи в преносно 
значение и образува изречения с тях. 

Използване на думи в предложен контекст; 
кръстословица с думи в пряко значение; 
свързване на изрази в преносно значение с 
техния еквивалент в пряко значение; 
сравняване на значението на думи; съставяне 
на изречения с думи в преносно значение. 

 

8. VIII Синоними Разпознава синонимите като близки по 
значение думи; подбира думи в съответствие 
с езиков контекст. 

Избор на подходящ синоним за конкретна 
езикова ситуация; игра за свързване на двойки 
синоними; образуване на синонимни групи 
думи. 

 

9. IX Правилна употреба 
на думите. 
Редактиране 

Ориентира се в значението на думите и ги 
употребява уместно; редактира текст чрез 
добавяне на думи; редактира чрез 
съкращаване; използва синоними за 
избягване на дразнещи повторения. 

Препис на текст с допълване на думи с посочено 
значение; откриване на изрази в преносно 
значение; добавяне на думи в текст; откриване на 
излишни думи в текст; свързване на изрази с 
тяхното значение; откриване и отстраняване на 
излишни повторения в текст чрез употреба на 
синоними. 
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10. X Сродни думи. Корен 

на думата 
Разпознава сродни думи по общия им корен.  Кръстословица за подреждане на сродни думи 

според общия им корен; откриване на сродни 
думи в текст; отделяне на двойки сродни думи.  

 

11. XI Проверка на 
правописа с помощта 
на сродни думи 

Открива сред група сродни думи дума с 
ударение за проверка на неударен гласен; 
прави правописна проверка на гласни и 
съгласни чрез сродни думи.  

Разпознаване на сродни думи в текст и 
правописна проверка на гласните в тях; 
редактиране на грешки в думи с неударен 
гласен; избор на дума за проверка на пропуснат 
гласен; игра за избор на сродни думи, 
подходящи за проверка на пропуснат съгласен 
в дума; добавяне на пропуснати букви в текст с 
правописни особености. 

 

12. XII Образуване на 
думите. Представки 

Разграничава представката като 
словообразуваща част на думата; прави 
разлика при употребата на представките 

Определяне на корена и на представките в 
сродни думи; образуване на думи с различни 
представки. 

 

13. XIII Правилно писане на 
думи с представки 

Пише правилно думи с представки; запомня 
правописа на думи с представките о-, у- и с-. 

Редактиране на думи с обеззвучаване на 
съгласния в представката; допълване на 
пропуснати неударени гласни в представките 
на думи; игра за откриване на грешки при 
писане на думи с представки; образуване на 
думи с представки с трудности при писане; 
добавяне на пропуснати букви в думи с 
представки. 

 

14. XIV Части на думата 
(преговор) 

Умее да открива корена на сродни думи и да 
определя представката. 

Кръстословица за образуване на сродни думи с 
различни представки; откриване на корена в 
група сродни думи; добавяне на пропуснати 
сродни думи в текст. 

 

15. XV Съществителни 
имена, прилагателни 
имена, глаголи 

Разграничава съществителни имена, 
прилагателни имена и глаголи; определя 
тяхното пряко и преносно значение; образува 
синонимни групи с тези части на речта; 
употребява правилно представки в 
съществителни, прилагателни и глаголи; 
прави правописна проверка на трите части на 
речта чрез сродни думи. 

Откриване на трите части на речта в текст; 
ориентиране в тяхната преносна употреба; 
подреждане в синонимни групи; писане на 
думи с представките пре- и при-; избор на 
сродни думи за правописна проверка на 
съществителни, прилагателни и глаголи; 
добавяне на пропуснати гласни в думи от 
текст.  

 

16. XVI Съществителни 
имена. Употреба и 
правопис 

Определя синоними при съществителните 
имена; прави правописна проверка на 
съществителни имена чрез сродни думи; 
пише правилно съществителни имена със 
струпани съгласни. 

Разпределяне на съществителни имена по 
групи синоними; проверка чрез сродни думи на 
гласни и съгласни в съществителни имена; 
откриване на думи с неправилно пропуснати 
букви в група съгласни. 
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17. Съществителни 

имена. Употреба и 
правопис 

Открива представки в съществителни имена; 
употребява правилно съществителни имена в 
текст. 

Писане на съществителни имена с представка 
с-; правописна проверка на умалителни 
съществителни имена с обеззвучени съгласни; 
разпознаване на съществителни имена по 
тяхното значение; препис на текст. 

 

18. XVII Прилагателни имена Образува прилагателни имена; посочва рода 
и числото на прилагателните имена; открива 
синоними на прилагателни имена; ориентира 
се в прякото и в преносното значение на 
прилагателните имена; може да проверява 
правописа на прилагателни имена чрез 
сродни думи; открива представки в 
прилагателни имена. 

Преобразуване на съществителни в 
прилагателни; определяне на рода и числото на 
прилагателни имена; лабиринт за откриване на 
синоними на прилагателно име; откриване на 
прилагателни имена в преносно значение; 
правописна проверка на прилагателни имена. 

 

19. Прилагателни имена Образува прилагателни имена; посочва рода 
и числото на прилагателните имена; открива 
синоними на прилагателни имена; ориентира 
се в прякото и в преносното значение на 
прилагателните имена; може да проверява 
правописа на прилагателни имена чрез 
сродни думи; открива представки в 
прилагателни имена. 

Преобразуване на съществителни в 
прилагателни; определяне на рода и числото на 
прилагателни имена; лабиринт за откриване на 
синоними на прилагателно име; откриване на 
прилагателни имена в преносно значение; 
правописна проверка на прилагателни имена. 

 

20. XVIII Степенуване на 
прилагателните 
имена 

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

Степенуване на прилагателни имена в двете 
степени; използване на степенувани 
прилагателни имена в изречения и в текст. 

 

21. Степенуване на 
прилагателните 
имена 

Пише правилно степенувани прилагателни 
имена; разграничава частицата по- от 
предлога по в изречения. 

Откриване на степенувани прилагателни имена 
в изречения с употреба на предлога по; 
редактиране на грешки при степенувани 
прилагателни имена в пословици и в текст. 

 

22. XIX Употреба и правопис 
на прилагателните  
имена 

Пише правилно степенувани прилагателни 
имена и прилагателни имена, които са с двойно 
„н“ (-нн-) в ж. р., в ср. р. и в мн. ч.; открива и 
поправя грешки при прилагателни имена. 

Съставяне на изречения със степенувани 
прилагателни имена; образуване на 
прилагателни  
имена; редактиране на прилагателни имена с 
грешно написани представки и двойно „н“  
(-нн-). 

 

23.  Употреба и правопис 
на прилагателните 
имена 

Пише правилно степенувани прилагателни 
имена и прилагателни имена, които са с двойно 
„н“ (-нн-) в ж. р., в ср. р. и в мн. ч.; открива и 
поправя грешки при прилагателни имена. 

Съставяне на изречения със степенувани 
прилагателни имена; образуване на 
прилагателни имена; редактиране на грешки 
при прилагателни имена в разказ. 
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24. XX Лични местоимения Разпознава личното местоимение като част на 

речта, която замества имена на лица и 
предмети; образува форми на лични 
местоимения. 

Подреждане на личните местоимения в 
правилен ред по лице и число; свързване на 
лични местоимения с глаголи; откриване на 
лични местоимения в текст. 

 

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

Откриване на лични местоимения в съдържащи 
ги думи; разграничаване на личните 
местоимения по лице и число; допълване на 
пропуснати лични местоимения в текст. 

 

26. XXI Употреба и правопис 
на личните 
местоимения 

Знае правописните особености на личните 
местоимения аз, той; редактира текст с 
грешки при употребата на местоименията; 
използва учтивата форма на личното 
местоимение за 2 л. мн. ч. в съответствие с 
комуникативната ситуация.  

Свързване на лични местоимения с глаголи; 
редактиране на текст чрез съкращаване на 
дразнещи повторения на местоимения; 
редактиране на текст чрез добавяне на 
пропуснати местоимения; разграничаване на 
личното местоимение за 2 л. мн. ч. от учтивата 
форма чрез редактиране на диалог; препис на 
текст с поправка на грешките при личните 
местоимения. 

 

27. Употреба и правопис 
на личните 
местоимения 

Знае правописните особености на личните 
местоимения аз, той; редактира текст с 
грешки при употребата на местоименията; 
използва учтивата форма на личното 
местоимение за 2 л. мн. ч. в съответствие с 
комуникативната ситуация.  

Свързване на лични местоимения с глаголи; 
редактиране на текст чрез съкращаване на 
дразнещи повторения на местоимения; 
редактиране на текст чрез добавяне на 
пропуснати местоимения; разграничаване на 
личното местоимение за 2 л. мн. ч. от учтивата 
форма чрез редактиране на диалог; препис на 
текст с поправка на грешките при личните 
местоимения. 

 

28. XXII Глаголи Разграничава глаголите; образува синоними 
на глаголи; пише правилно представки в 
глаголи. 

Откриване на глаголи с представки в текст; 
съставяне на група синоними на глаголи; 
редактиране на грешки при представки на 
глаголи; писане на глаголи с представките с- и 
съ-. 

 

29. Глаголи Умее да открива и поправя правописни 
грешки при глаголи. 

Писане на глаголи с представките о- и у-; 
правописна проверка на гласни в глаголи; 
добавяне на представки към глаголи в текст. 

 

30. XXIII Лице и число на 
глаголите 

Определя лице и число на глагола; променя 
глаголи по лице и число. 

Разпределяне на глаголи според тяхното лице и 
число; откриване на несъответствия по лице и 
число в колонка от глаголи; образуване на 
глаголни форми за всяко лице и число; 
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свързване на глаголи с лични местоимения; 
откриване на двойки глаголи от едно и също 
лице и число; промяна на глаголи по лице и 
число в контекст. 

31. Лице и число на 
глаголите 

Определя лице и число на глагола; променя 
глаголи по лице и число. 

Разпределяне на глаголи според тяхното лице и 
число; откриване на несъответствия по лице и 
число в колонка от глаголи; образуване на 
глаголни форми за всяко лице и число; 
свързване на глаголи с лични местоимения; 
откриване на двойки глаголи от едно и също 
лице и число; промяна на глаголи по лице и 
число в контекст. 

 

32. XXIV Спомагателен глагол 
съм 

Разпознава думата съм като спомагателен 
глагол.  

Откриване на пропуснати форми на 
спомагателния глагол; съставяне на изречения 
със спомагателния глагол; избор на правилни 
форми на спомагателния глагол в посочен 
контекст. 

 

33. Спомагателен глагол 
съм 

Променя спомагателния глагол съм по лице и 
число; използва правилно спомагателния 
глагол в различни езикови ситуации. 

Разграничаване на спомагателния глагол от 
другите глаголи в текст; Употреба на 
спомагателния глагол в изрази; редактиране на 
грешки при слято писане на спомагателния 
глагол. 

 

34. XXV Употреба и правопис 
на глаголите 

Употребява уместно глаголи и ги пише 
правилно; знае начини за проверка на 
правописните особености при глаголите. 

Избор на подходящ глагол от двойка 
синоними; добавяне в текст на пропуснати 
форми на спомагателния глагол; откриване на 
грешки в представки на глаголи; редактиране 
на глаголи с грешка в последна неударена 
сричка и в 1 л. мн. Ч. 

 

35. Употреба и правопис 
на глаголите 

Употребява уместно глаголи и ги пише 
правилно; знае начини за проверка на 
правописните особености при глаголите. 

Избор на подходящ глагол от двойка 
синоними; добавяне в текст на пропуснати 
форми на спомагателния глагол; откриване на 
грешки в представки на глаголи; редактиране 
на глаголи с грешка в последна неударена 
сричка и в 1 л. мн. ч.; редактиране на текст със 
сгрешени представки при глаголите. 

 

36. XXVI Части на речта Употребява правилно изучените части на 
речта. 

Образуване на синонимни групи и добавяне на 
представки към съществителни, прилагателни 
и глаголи. 
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37. Части на речта Спазва изучените книжовни норми за 

правилно писане на съществителни, 
прилагателни, глаголи и лични местоимения. 

Степенуване на прилагателни имена; писане на 
прилагателни имена с двойно „н“ (-нн-); 
кръстословица с промяна на глаголи по лице и 
число; добавяне в текст на пропуснат 
спомагателен глагол и откриване на 
местоимения. 

 

38. 

XXVII 

Съобщителни и 
въпросителни 
изречения 

Разпознава съобщителни и въпросителни 
изречения; поставя правилен знак в края на 
съобщително и въпросително изречение; 
ориентира се в границите на съобщителни и 
въпросителни изречения в текст. 

Подреждане на изречения в диалог; писане на 
съобщителни изречения като отговори на 
въпроси; поставяне на пропуснати знаци за 
край на изречения в текст; разпознаване на 
въпроси по техните отговори; добавяне на 
пропуснати думи във въпросителни изречения; 
определяне на границите и вида на изреченията 
в текст. 

 

39. Съобщителни и 
въпросителни 
изречения 

Разпознава съобщителни и въпросителни 
изречения; поставя правилен знак в края на 
съобщително и въпросително изречение; 
ориентира се в границите на съобщителни и 
въпросителни изречения в текст. 

Подреждане на изречения в диалог; писане на 
съобщителни изречения като отговори на 
въпроси; поставяне на пропуснати знаци за 
край на изречения в текст; разпознаване на 
въпроси по техните отговори; добавяне на 
пропуснати думи във въпросителни изречения; 
определяне на границите и вида на изреченията 
в текст. 

 

40. XXVIII Възклицателни 
изречения 

Определя изречението, с което се изразяват 
чувства, като възклицателно.  

Съотнасяне на възклицателни думи спрямо 
комуникативни ситуации; съставяне на 
възклицателни изречения; добавяне на 
пропуснати думи за възклицание в текст. 

 
 
 
 
 

41. Възклицателни 
изречения 

Оформя пунктуационно правилно края на 
възклицателни изречения. 

Разграничаване на възклицателните изречения 
от въпросителните; редактиране на текст с 
грешки при знаците за край на изреченията; 
добавяне на пропуснати знаци за край на 
възклицателни изречения. 

 

42. XXIX Подбудителни 
изречения 

Разпознава подбудителните изречения за 
заповед, молба, съвет, забрана; оформя 
пунктуационно правилно края на 
подбудителни изречения; разграничава 
подбудително от възклицателно изречение; 

Съставяне на изречения за заповед и молба; 
откриване в текст на думи за изразяване на 
подкана и заповед; добавяне на знаци в 
подбудителни и възклицателни изречения и 
отбелязване на подбудителните изречения; 
добавяне на знаци за край на изречения в текст. 
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43.  Подбудителни 

изречения 
Разпознава подбудителните изречения за 
заповед, молба, съвет, забрана; оформя 
пунктуационно правилно края на 
подбудителни изречения; разграничава 
подбудително от възклицателно изречение; 
преобразува съобщителни изречения в 
подбудителни. 

Съставяне на изречения за заповед и молба; 
откриване в текст на думи за изразяване на 
подкана и заповед; добавяне на знаци в 
подбудителни и възклицателни изречения и 
отбелязване на подбудителните изречения; 
преобразуване на съобщителни изречения в 
подбудителни; добавяне на знаци за край на 
изречения в текст. 

 

44. XXX Изреченията при 
общуване 

Разпознава различни по цел на изказване 
изречения; преобразува подбудителни и 
възклицателни изречения.  

Подреждане на изречения в диалог; съставяне 
на въпросителни изречения; добавяне в текст 
на пропуснати думи за възклицателни и 
подбудителни изречения. 

 

45. Изреченията при 
общуване 

Употребява изучените видове изречения в 
съответствие с комуникативната ситуация. 

Съставяне на подбудителни и възклицателни 
изречения; поставяне на знаци за край на 
изречения в текст. 

 

46. XXXI Трудности при 
писмено общуване 

Умее да прилага изучените правила за 
правописа на думите и за пунктуационното 
оформяне на изреченията; открива и поправя 
грешки в думи, изречения, текст. 

Правописна проверка на гласни, съгласни и 
представки в думи; редактиране на грешки в 
думи с двойно „н“ (-нн-); добавяне на букви в 
думи със струпани съгласни. 

 

47. Трудности при 
писмено общуване 

Умее да прилага изучените правила за 
правописа на думите и за пунктуационното 
оформяне на изреченията; открива и поправя 
грешки в думи, изречения, текст. 

Правописна проверка на гласни, съгласни и 
представки в думи; редактиране на грешки в 
думи с двойно „н“ (-нн-); добавяне на букви в 
думи със струпани съгласни. 

 

48. XXXII Какво научихме за 
българския език 

Съставя група от сродни думи; открива 
представки в думите и ги пише правилно; 
разграничава степенувани прилагателни 
имена и използва правилно частиците за 
степенуване. 

Съставяне на изречения със сродни думи; 
определяне на представки в думи и добавяне на 
пропуснати обеззвучени съгласни; откриване 
на степенувани прилагателни имена. 
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС 

ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

Учебната програма по български език и литература за избираеми учебни часове в 3 клас е изготвена в пълно съответствие с изискванията, 
заложени в Учебната програма по български език и литература за общообразователна подготовка. Включеното учебно съдържание е насочено 
към затвърдяване и задълбочаване на знанията, уменията и отношенията, свързани с езиковите, литературните и комуникативноречевите 
компетентности на учениците. 

Целите на обучение по български език и литература в избираемите учебни часове в 3 клас са ориентирани към: 

• усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо; 

• разширяване в практически план на знанията за частите на речта, видовете морфеми, видовете изречения по цел на изказване, някои 
правописни и пунктуационни норми в българския език; 

• задълбочаване на уменията за възприемане и осмисляне на достъпни за възрастта авторски, фолклорни и научнопопулярни текстове; 

• развиване на уменията за ориентиране в комуникативната ситуация и за устно и писмено създаване на текст. 

 

 

 



 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  

В КРАЯ НА 3. КЛАС 

Области на 

компетентност 
Знания, умения, отношения 

Езикови 

компетентности 
 Прави проверка за правописа на гласни в неударена сричка, на звучни съгласни пред 

беззвучни и в края на думата. 

 Разграничава видове морфеми (представка и корен). 

 Разпознава сродни думи. 

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

 Определя лице и число на личните местоимения и на глагола. 

 Определя пряко и преносно значение на думата. 

 Разпознава думи с близко значение (синоними). 

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

Комуникативноречеви 

компетентности 
 Интепретира факти и идеи от научнопопулярен текст. 

 Прави писмен подробен преразказ на кратък текст. 

 Съчинява текст: по преживяна случка, по словесна опора. 

 Редактира свой текст. 

Литературни 

компетентности 
 Ориентира се във взаимоотношенията между героите в литературно или фолклорно 

произведение. 

 Прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението. 

 Илюстрира с примери от текста отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на 

произведението. 

 Разграничава описание в художествен текст. 

 Открива епитет и сравнение в литературни и фолклорни произведения. 
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

за избираемите учебни часове по български език и литература 

1 час/седмично 

 

 

 

№ по 

ред 

У
ч

еб
н

а
 

се
д
м

и
ц

а
 п

о
 р

ед
 

Тема на урочната 

единица 
Очаквани резултати от обучението Методи при работа 

Бележки/ 

коментари 

1 2 3 4 5 6 

1. I 

Да си припомним 

наученото във  

2. клас 

Умее да подрежда букви в думи; 

поставя ударението на двусрични и 

трисрични думи; 

открива думи за правописна проверка на 

неударени гласни и обеззвучени съгласни; 

разграничава съобщителни от въпросителни 

изречения. 

Образуване на думи от предложени букви; откриване на 

ударение в думи; допълване на пропуснати обеззвучени 

съгласни в средата на думата; игра за избор на гласен в 

думи с правописни особености; поставяне на знаци за край 

на съобщителни и въпросителни изречения в текст; 

добавяне на пропуснати гласни и съгласни в думи от 

текст; препис на текст. 

 

2. II Общуване  Разграничава устно от писмено общуване; 

ориентира се в ситуация на речево 

общуване; използва учтивата форма на 

обръщение; ориентира се относно 

участниците в общуването и формата на 

общуване с тях; владее начини за учтиво и 

обосновано отказване; разграничава 

изказванията на участници в общуване. 

Разпознаване на ситуации на общуване и провеждане на 

диалог по тях; подреждане на изречения в диалог; 

допълване на букви в електронно писмо с думи за учтива 

форма на обръщение; редактиране на текст с неправилно 

използвана учтива форма на обръщение; допълване на 

изречения в диалог за учтивост при отказване; определяне 

на последователността в диалог. 
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3. III Звукове и букви Разпознава думи по звуковите им модели; 

открива пропуснати букви в думи; 

ориентира се в азбучния ред; запомня 

писането на думи с непроверяем правопис; 

разпознава мястото на ударението в думи; 

ориентира се в правописен речник. 

Допълване на пропуснати думи в текст; откриване на 

пропуснати букви в думи; подреждане на думи по азбучен 

ред; препис на думи и запомняне на техния правопис; игра 

за откриване на ударение; допълване на букви в думи с 

непроверяем правопис с помощта на речник; препис на 

текст. 

 

4. IV Гласни звукове. 

Правопис 

Групира двойките гласни според техния 

изговор; определя правилния гласен в 

неударена сричка на думи; знае начини за 

правописна проверка на гласни. 

Допълване на гласни; игра за размяна на гласни в думи с 

правописни особености; избор на дума за проверка на 

неударен гласен; игра за определяне на думи за 

правописна проверка на гласни; избиране на правилен 

гласен в думи с правописни особености. 

 

5. V Съгласни звукове. 

Правопис 

Разграничава звучни от беззвучни съгласни; 

запомня думи с непроверяем правопис на 

съгласни; знае начини за проверка на 

обеззвучени съгласни. 

Свързване на звучните и беззвучните съгласни по двойки; 

препис на думи с непроверяем правопис; избиране на дума 

за проверка на съгласен; игра за редактиране на грешки 

при съгласни; писане на думи с правописни особености 

при съгласните; препис на текст с пропуснати обеззвучени 

съгласни. 

 

6. VI Писане на думи с 

група съгласни 

Може да прави проверка на струпани 

съгласни в средата и в края на думата; 

прави разлика между изговор и писане на 

думи с група съгласни; стреми се да спазва 

правописната норма. 

Решаване на кръстословица; писане на думи с правописни 

особености при струпване на съгласни; редактиране чрез 

добавяне на пропуснати букви при група съгласни в думи; 

редактиране и преписване на текст със струпани съгласни 

в думите.  

 

7. VII Пряко и преносно 

значение на думите 

Ориентира се в многозначността на думите; 

разграничава пряко от преносно значение; 

образува изрази с думи в преносно 

значение; употребява правилно думи в 

преносно значение и образува изречения с 

тях. 

Използване на думи в предложен контекст; кръстословица 

с думи в пряко значение; свързване на изрази в преносно 

значение с техния еквивалент в пряко значение; 

сравняване на значението на думи; съставяне на изречения 

с думи в преносно значение; разпознаване на думи по 

тяхното значение в текст. 

 

8. VIII Синоними Разпознава синонимите като близки по 

значение думи; подбира думи в 

съответствие с езиков контекст; образува 

синонимни групи думи; допълва 

пропуснати синоними в текст. 

Избор на подходящ синоним за конкретна езикова 

ситуация; игра за свързване на двойки синоними; 

образуване на синонимни групи думи; зачертаване на 

излишна дума в група синоними; откриване на синоними; 

избор на подходящи синоними за текст. 

 

9. IX Правилна употреба на 

думите. Редактиране 

Ориентира се в значението на думите и ги 

употребява уместно; редактира текст чрез 

добавяне на думи; редактира чрез 

съкращаване; използва синоними за 

избягване на дразнещи повторения. 

Препис на текст с допълване на думи с посочено значение; 

откриване на изрази в преносно значение; добавяне на 

думи в текст; откриване на излишни думи в текст; 

свързване на изрази с тяхното значение. 

 

10. X Сродни думи. Корен 

на думата 

Разпознава сродни думи по общия им 

корен; определя корена като обща част на 

Кръстословица за подреждане на сродни думи според 

общия им корен; откриване на сродни думи в текст; 
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група сродни думи.  отделяне на двойки сродни думи; откриване на дума, която 

е корен на група нейни производни; определяне на корена 

в сродни думи; редактиране на неправилно определен 

корен на думи; образуване на сродни думи. 

11. XI Проверка на правописа 

с помощта на сродни 

думи 

Открива сред група сродни думи дума с 

ударение за проверка на неударен гласен; 

прави правописна проверка на гласни и 

съгласни чрез сродни думи.  

Разпознаване на сродни думи в текст и правописна 

проверка на гласните в тях; редактиране на грешки в думи 

с неударен гласен; избор на дума за проверка на пропуснат 

гласен; редактиране на пословици с правописни грешки; 

игра за избор на сродни думи, подходящи за проверка на 

пропуснат съгласен в дума; добавяне на пропуснати букви 

в текст с правописни особености. 

 

12. XII Образуване на думите. 

Представки 

Разграничава представката като 

словообразуваща част на думата; прави 

разлика при употребата на представките с- 

и съ-; образува думи чрез добавяне на 

представка; променя значението на думи 

чрез замяна на представката. 

Определяне на корена и на представките в сродни думи; 

образуване на думи с различни представки; избор на 

подходяща представка в зависимост от нейното значение; 

разместване на представки в неправилно написани думи; 

добавяне на представки към думи в текст. 

 

13. XIII Правилно писане на 

думи с представки 

Пише правилно думи с представки; запомня 

правописа на думи с представките о-, у-, с-. 

Редактиране на думи с обеззвучаване на съгласния в 

представката; допълване на пропуснати неударени гласни 

в представките на думи; игра за откриване на грешки при 

писане на думи с представки; образуване на думи с 

представки с трудности при писане; добавяне на 

пропуснати букви в думи с представки. 

 

14. XIV Части на думата 

(преговор) 

Умее да открива корена на сродни думи и 

да определя представката; прави разлика 

между сродни думи и синоними.  

Кръстословица за образуване на сродни думи с различни 

представки; откриване на корена в група сродни думи; 

добавяне на пропуснати сродни думи в текст; откриване на 

дума, която е синоним на група сродни думи; 

преобразуване на дума с две представки; добавяне на 

пропуснати представки в думи от текст; редактиране на 

грешки при представки. 

 

15. XV Съществителни имена, 

прилагателни имена, 

глаголи 

Разграничава съществителни имена, 

прилагателни имена и глаголи; определя 

тяхното пряко и преносно значение; 

образува синонимни групи с тези части на 

речта; употребява правилно представки в 

съществителни, прилагателни и глаголи 

. 

Откриване на трите части на речта в текст; ориентиране в 

тяхната преносна употреба; подреждане в синонимни 

групи; писане на думи с представките пре- и при-; избор на 

сродни думи за правописна проверка на съществителни, 

прилагателни и глаголи; добавяне на пропуснати гласни в 

думи от текст.  

 

16. XVI Съществителни имена. 

Употреба и правопис. 

Определя синоними при съществителните 

имена; прави правописна проверка на 

съществителни имена чрез сродни думи; 

пише правилно съществителни имена със 

Разпределяне на съществителни имена по групи 

синоними; проверка чрез сродни думи на гласни и 

съгласни в съществителни имена; откриване на думи с 

неправилно пропуснати букви в група съгласни; писане на 
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струпани съгласни; открива представки в 

съществителни имена; употребява правилно 

съществителни имена в текст. 

съществителни имена с представка с-; правописна 

проверка на умалителни съществителни имена с 

обеззвучени съгласни. 

17. XVII Прилагателни имена Образува прилагателни имена; посочва рода 

и числото на прилагателните имена; 

открива синоними на прилагателни имена; 

ориентира се в прякото и в преносното 

значение на прилагателните имена; може да 

проверява правописа на прилагателни 

имена чрез сродни думи; открива 

представки в прилагателни имена. 

Преобразуване на съществителни в прилагателни; 

определяне на рода и числото на прилагателни имена; 

лабиринт за откриване на синоними на прилагателно име; 

откриване на прилагателни имена в преносно значение; 

правописна проверка на прилагателни имена с представки 

и с пропуснати гласни в неударена сричка. 

 

18. XVIII Степенуване на 

прилагателните имена 

Познава значението на частиците за 

образуване на сравнителна и превъзходна 

степен на прилагателни имена; пише 

правилно степенувани прилагателни имена; 

разграничава частицата по- от предлога по в 

изречения. 

Степенуване на прилагателни имена в двете степени; 

използване на степенувани прилагателни имена в 

изречения и в текст; откриване на степенувани 

прилагателни имена в изречения с употреба на предлога 

по; редактиране на грешки при степенувани прилагателни 

имена в пословици и в текст. 

 

19. XIX Употреба и правопис 

на прилагателните 

имена 

Пише правилно степенувани прилагателни 

имена и прилагателни имена, които са с 

двойно „н“ (-нн-) в ж. р., в ср. р. и в мн. ч.; 

открива и поправя грешки при 

прилагателни имена. 

Съставяне на изречения със степенувани прилагателни 

имена; образуване на прилагателни имена; редактиране на 

прилагателни имена с грешно написани представки и 

двойно „н“ (-нн-); редактиране на грешки при 

прилагателни имена в разказ и препис на текста. 

 

20. XX Лични местоимения Разпознава личното местоимение като част 

на речта, която замества имена на лица и 

предмети; образува форми на лични 

местоимения; употребява правилно лични 

местоимения и формите на личните 

местоимения за определяне на лицето на 

глаголите. 

Подреждане на личните местоимения в правилен ред по 

лице и число; свързване на лични местоимения с глаголи; 

откриване на лични местоимения в текст; откриване на 

лични местоимения в съдържащи ги думи; разграничаване 

на личните местоимения по лице и число; допълване на 

пропуснати лични местоимения в текст. 

 

21. XXI Употреба и правопис 

на личните 

местоимения 

Знае правописните особености на личните 

местоимения аз, той; редактира текст с 

грешки при употребата на местоименията; 

използва учтивата форма на личното 

местоимение за 2 л. мн. ч. в съответствие с 

комуникативната ситуация.  

Свързване на лични местоимения с глаголи; редактиране 

на текст чрез съкращаване на дразнещи повторения на 

местоимения; редактиране на текст чрез добавяне на 

пропуснати местоимения; разграничаване на личното 

местоимение за 2 л. мн. ч. от учтивата форма чрез 

редактиране на диалог. 

 

22. XXII Глаголи Разграничава глаголите; образува синоними 

на глаголи; пише правилно представки в 

глаголи; умее да открива и поправя 

правописни грешки при глаголи. 

Откриване на глаголи с представки в текст; съставяне на 

група синоними на глаголи; редактиране на грешки при 

представки на глаголи; писане на глаголи с представките 

с- и съ-; писане на глаголи с представките о- и у-; 

правописна проверка на гласни в глаголи; добавяне на 

представки към глаголи в текст. 
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23. XXIII Лице и число на 

глаголите 

Определя лице и число на глагола; променя 

глаголи по лице и число. 

Разпределяне на глаголи според тяхното лице и число; 

откриване в колонка от глаголи на несъответствия по лице 

и число; образуване на глаголни форми за всяко лице и 

число; свързване на глаголи с лични местоимения; 

откриване на двойки глаголи от едно и също лице и число; 

промяна на глаголи по лице и число в контекст. 

 

24. XXIV Спомагателен глагол 

съм 

Разпознава думата съм като спомагателен 

глагол; променя спомагателния глагол съм 

по лице и число; използва правилно 

спомагателния глагол в различни езикови 

ситуации.  

Откриване на пропуснати форми на спомагателния глагол; 

съставяне на изречения със спомагателния глагол; избор 

на правилни форми на спомагателния глагол в посочен 

контекст. 

 

25. XXV Употреба и правопис 

на глаголите 

Употребява уместно глаголи и ги пише 

правилно; знае начини за проверка на 

правописните особености при глаголите. 

Разграничаване на спомагателния глагол от другите 

глаголи в текст; употреба на спомагателния глагол в 

изрази; редактиране на грешки при слято писане на 

спомагателния глагол; избор на подходящ глагол от 

двойка синоними; добавяне в текст на пропуснати форми 

на спомагателния глагол; откриване на грешки в 

представки на глаголи; редактиране на глаголи с грешка в 

последна неударена сричка и в 1 л. мн. ч.; редактиране на 

текст със сгрешени представки при глаголите. 

 

26.. XXVI Части на речта Употребява правилно изучените части на 

речта; спазва изучените книжовни норми за 

правилно писане на съществителни, 

прилагателни, глаголи и лични 

местоимения. 

Образуване на синонимни групи и добавяне на представки 

към съществителни, прилагателни и глаголи; степенуване 

на прилагателни имена; писане на прилагателни имена с 

двойно „н“ (-нн-); кръстословица с промяна на глаголи по 

лице и число; добавяне в текст на пропуснат спомагателен 

глагол и откриване на местоимения. 

 

27. XXVII Съобщителни и 

въпросителни 

изречения 

Разпознава съобщителни и въпросителни 

изречения; поставя правилен знак в края на 

съобщително и въпросително изречение; 

ориентира се в границите на съобщителни и 

въпросителни изречения в текст. 

Подреждане на изречения в диалог; писане на 

съобщителни изречения като отговори на въпроси; 

поставяне на пропуснати знаци за край на изречения в 

текст; разпознаване на въпроси по техните отговори; 

добавяне на пропуснати думи във въпросителни 

изречения; препис на текст с определяне на границите и 

вида на изреченията в него. 

 

28. XXVIII Възклицателни 

изречения 

Определя изречението, с което се изразяват 

чувства, като възклицателно; оформя 

пунктуационно правилно края на 

възклицателни изречения. 

Съотнасяне на възклицателни думи с комуникативни 

ситуации; съставяне на възклицателни изречения; 

добавяне на пропуснати думи за възклицание в текст; 

добавяне на знаци за край на изречения и разграничаване 

на възклицателните изречения от въпросителните; 

редактиране на текст с грешки при знаците за край на 

изреченията; добавяне на пропуснати знаци за край на 

възклицателни изречения. 
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29 XXIX Подбудителни 

изречения 

Разпознава подбудителните изречения за 

заповед, молба, съвет, забрана; оформя 

пунктуационно правилно края на 

подбудителни изречения; разграничава 

подбудително от възклицателно изречение; 

преобразува съобщителни изречения в 

подбудителни. 

Свързване на забрани с конкретни ситуации на общуване; 

съставяне на изречения за молба; откриване в текст на 

думи за изразяване на подкана и заповед; добавяне на 

знаци в подбудителни и възклицателни изречения и 

отбелязване на подбудителните изречения; преобразуване 

на съобщителни изречения в подбудителни; съставяне на 

подбудителни изречения; добавяне на знаци за край на 

изречения в текст. 

 

30. XXX Изреченията при 

общуване 

Разпознава различни по цел на изказване 

изречения; преобразува подбудителни и 

възклицателни изречения; употребява 

изучените видове изречения в съответствие 

с комуникативната ситуация. 

Подреждане на изречения в диалог и определяне на техния 

вид; съставяне на въпросителни изречения; добавяне в 

текст на пропуснати думи за възклицателни и 

подбудителни изречения; съставяне на собствена рецепта 

за салата чрез подбудителни изречения; образуване на 

изречения с думи за възклицание и подбуда; поставяне на 

знаци за край на различни видове изречения в текст. 

 

31. XXXI Трудности при 

писмено общуване 

Умее да прилага изучените правила за 

правописа на думите и за пунктуационното 

оформяне на изреченията; открива и 

поправя грешки в думи, изречения, текст. 

Определяне на думите за проверка на гласни в неударени 

срички; откриване на пропуснати букви в представки на 

думи от текст; редактиране на грешки в думи с двойно „н“ 

(-нн-); добавяне на букви в думи със струпани съгласни; 

посочване на думите за проверка на обеззвучени съгласни 

в думи; поставяне на тире при степенувани прилагателни 

имена в текст; редактиране и препис на текст с правописни 

грешки. 

 

32. XXXII Какво научихме за 

българския език 

Съставя група от сродни думи; открива 

представки в думите и ги пише правилно; 

разграничава степенувани прилагателни 

имена и използва правилно частиците за 

степенуване. 

Разпознава личните местоимения; 

употребява правилно спомагателния глагол 

съм. 

Писане на сродни думи и съставяне на изречения с тях; 

определяне на представки в думи и добавяне на 

пропуснати обеззвучени съгласни; откриване на 

степенувани прилагателни имена в текст и поставяне на 

пропуснатите тирета. 

Добавяне на пропуснати лични местоимения в текст и 

откриване на употреби на спомагателния глагол съм; 

промяна на глагол по лице и число. 

 

Използвана литература: 
 

1. Книга за учителя по БЕЛ за 3 клас, изд. „Просвета“ 1945, авт. Р. Танкова 
2. Учебник по БЕЛ за 3 клас, изд. „Просвета“ 1945, авт. Р. Танкова 
3. Пом. „Вълшебното ключе“ – упражнения по български език за 3 клас, изд. „Просвета“ 1945, авт. Т. Ангелова, Д. Димитрова, Е. 
Пещерска 
4. Учебна програма по БЕЛ за 3 клас 
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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ЗА РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА В 3. КЛАС 

Учебната програма за избираемите учебни часове по математика за 3. клас е съставена в пълно съответствие с изискванията на 
учебната програма по математика за общообразователна подготовка и е съобразена с равнището на знанията и уменията на 
третокласниците. В нея са включени елементи от четирите области на компетентност: Числа, Геометрични фигури и тела, Измерване и 
Моделиране. Те се реализират последователно, като са възможни различни методически решения за постигане на очакваните резултати 
от обучението по всяка от темите.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Целите на обучението за разширена подготовка по математика в 3. клас са: 

 разширяване и задълбочаване на формирането на съвременни ключови компетентности;  
 разширяване на уменията за учене, за боравене с информация, за общуване и за развитие на интелектуалните качества на 

третокласниците; 
 разширяване и задълбочаване на използването на математическа терминология и на уменията за общуване с използване на 

математически език при решаване на практически ситуации. 

Чрез учебната програма за разширена подготовка по математика за 3. клас се реализират образователни задачи, насочени към:  

 овладяване на количествената характеристика на числата от 101 до 1000 и на принципа за изграждане на редицата на 
естествените числа;  

 овладяване на алгоритми за извършване на аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 1000; 
 овладяване на алгоритми за умножение и деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено;  
 овладяване на умения за намиране на неизвестен компонент при действия изваждане и деление; 
 задълбочаване на знанията за геометричните фигури триъгълник, квадрат, правоъгълник, запознаване с геометричните фигури 

лъч и ъгъл и усъвършенстване на уменията за чертане на изучените геометрични фигури в квадратна мрежа;  
 разширяване на знанията за мерните единици за дължина (километър и милиметър) и за време (секунда и век);  
 разширяване на системата за решаване на текстови задачи и овладяване на умения за решаване на текстови задачи в косвена 

форма; 
 задълбочаване на умения за извличане на информация, представена в табличен и схематичен вид; 
 развитие на математическо мислене и умение за решаване на проблеми.  
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Глобални теми  Компетентности като очаквани резултати от обучението в разширената подготовка Основни понятия 

Числата до 

1000 

 Познава числата до 1000. 

 Брои в прав и обратен ред от произволно избрано число – по единици, 

десетици и стотици. 

 Сравнява числата до 1000, като използва знаците >, < и =. 

 Представя числата до 1000 като сбор на единици от различни редове. 

 Разпознава геометричните фигури лъч, права линия и крива линия. 

 многоцифрено число 

 хиляда 

 ред на стотици 

 права линия 

 крива линия 

 лъч 

Събиране и 

изваждане на 

числата до 

1000 без 

преминаване 

 Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 1000 без 

преминаване. 

 Намира неизвестно умаляемо, като използва зависимостите между 

компонентите и резултата при действие изваждане. 

 Познава геометричната фигура ъгъл и елементите ѝ: ъгъл, връх, рамо. 

 Разпознава видовете ъгли – прав, остър, тъп. 

 Чертае ъгъл в квадратна мрежа. 

 Именува с главни букви геометрични фигури. 

 Познава мерните единици за дължина милиметър (мм) и километър (км) и връзката 

между милиметър и сантиметър, сантиметър и метър, метър и километър. 

 Извършва действия с изучените мерни единици (без тези за време). 

 Решава текстови задачи в права форма с три пресмятания. 

 Представя графично текстова задача. 

 неизвестно умаляемо 

 ъгъл 

 прав ъгъл 

 тъп ъгъл 

 остър ъгъл 

 милиметър 

 километър 
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Глобални теми  Компетентности като очаквани резултати от обучението в разширената подготовка Основни понятия 

Събиране и 

изваждане на 

числата до 

1000 с 

преминаване 

 Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 1000 с 

преминаване. 

 Обяснява алгоритмите за събиране и за изваждане на числата до 1000 с 

преминаване. 

 Разпознава видовете триъгълници според ъглите – правоъгълен, остроъгълен и 

тъпоъгълен. 

 Чертае триъгълник в квадратна мрежа по дадени върхове. 

 Определя квадрата като вид правоъгълник. 

 Познава мерната единица за време век. 

 Решава текстова задача в косвена форма с до две пресмятания. 

 Представя графично и със съкратен запис текстова задача в косвена форма. 

 правоъгълен 

триъгълник 

 тъпоъгълен триъгълник 

 остроъгълен 

триъгълник 

 век 

Умножение на 

двуцифрено и 

трицифрено 

число с 

едноцифрено  

 Обяснява умножението на сбор с едноцифрено число. 

 Умножава двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено, включително с 0. 

 Намира стойности на числени изрази до три пресмятания, като спазва реда на действията. 

 Решава съставна текстова задача с три пресмятания, зададена в права или 

косвена форма. 

 Съставя текстови задачи по зададени данни. 

 разпределително 

свойство 
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Глобални теми  Компетентности като очаквани резултати от обучението в разширената подготовка Основни понятия 

Деление на 

двуцифрено и 

трицифрено 

число с 

едноцифрено  

 Обяснява делението на сбор с едноцифрено число. 

 Дели двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено. 

 Намира стойности на числени изрази до три пресмятания, като спазва реда на действията. 

 Намира неизвестно делимо, като използва зависимостите между 

компонентите и резултата при действие деление. 

 Разпознава половинката, третинката, четвъртинката и десетинката на 

дадено число като части от цяло и съответните им означения с дробно 

число – 
1

2
, 

1

3
, 

1

4
 и 

1

10
. 

 Познава мерните единици за маса грам (г) и тон (т) и връзките между грам и килограм, 

килограм и тон. 

 Познава мерната единица за време секунда (сек) и връзката с мерната 

единица минута. 

 Решава съставни текстови задачи (до три пресмятания), зададени в права или косвена 

форма, като използва четирите аритметични действия с числата до 1000. 

 Съставя текстова задача по зададени или самостоятелно събрани данни.  

 Преобразува текстова задача. 

 неизвестно делимо 

 грам 

 тон 

 секунда 
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

Годишен хорариум: 32 часа 
Седмичен хорариум: 1 час 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа 

№ 
по 
ред У

ч
еб

н
а
 

се
д

м
и

ц
а
 п

о
 р

ед
 

Тема на 
урочната 
единица 

Вид урочна 
единица 

Компетентности като 
очаквани резултати от 

обучението 

Нови 
понятия 

Контекст и дейности за всяка 
урочна единица 

Методи и форми 
на оценяване по 

теми и/или 
раздели 

Забележк
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 1 Какво научих във 
2. клас? 

Диагностика 
на входно 
ниво 

Познава редицата на числата 
до 100. 
Брои, сравнява, събира и 
изважда числата до 100. 
Знае таблиците за 
умножение и деление. 
Познава геометричните 
фигури квадрат, триъгълник, 
правоъгълник, кръг и 
отсечка. 
Разпознава видовете 
триъгълници според 
страните. 
Намира обиколка на 
геометрична фигура. 
Познава мерните единици 
час, минута, сантиметър, 
дециметър и метър. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Използване на илюстрирани и 
реални обекти за броене, 
сравняване и извършване на 
четирите аритметични действия 
с числата до 100. 
Диференциране на работата на 
учениците за установяване на 
трудности и пропуски в знанията 
им. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 2 Числата от 101 до 
1000 

Затвърдяване  Познава, брои, чете, записва 
и сравнява числата до 1000. 
Знае особеностите на 
редицата на числата до 
1000. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на практически 
задачи, свързани с овладяване 
на редицата на числата до 1000. 
Диференциране на работата на 
учениците за откриване на 
правила за записване на 
последователност от числа и за 
откриване на числа, които да 
отговарят на предварително 
зададени условия. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

3 3 Права и крива 
линия. Лъч 

Затвърдяване Разпознава и чертае права и 
крива линия и лъч. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

 Решаване на практически 
задачи с използване на 
квадратна мрежа. 
Диференциране на работата на 
учениците за разпознаване и за 
дочертаване на фигури в 
квадратна мрежа. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

4 4 Събиране и 
изваждане на 
числата до 1000 
без преминаване 
(400 + 200, 
600 – 200, 400 + 
20, 420 – 20, 420 – 
400, 400 + 2, 402 – 
2, 402 – 400, 220 + 
30, 250 – 30, 300 + 
150, 450 – 150, 
450 – 300) 

Затвърдяване Събира и изважда числата 
до 1000 без преминаване от 
посочените случаи. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на практически 
задачи, включително за работа с 
пари. 
Устно събиране и изваждане на 
кръгли стотици. 
Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за събиране и 
изваждане от посочените 
случаи. 
Диференциране на работата на 
учениците по трудност. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

5 5 Километър. 
Милиметър 

Затвърдяване Познава мерните единици 
за дължина километър и 
милиметър и ги използва 
при решаване на 
практически задачи. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на практически 
задачи, свързани с мерните 
единици за дължина в различни 
ситуации. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

6 6 Събиране и 
изваждане на 
числата до 1000 
без преминаване 
(234 + 123, 
357 – 123) 

Затвърдяване Събира и изважда числата 
до 1000 без преминаване от 
посочения случай. 
Решава различни задачи с 
използване на новите 
алгоритми за смятане. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за събиране и 
изваждане от посочените 
случаи. 
Решаване на практически задачи, 
свързани използване на 
алгоритмите в различни 
ситуации. 
Откриване на сходство между 
правилата за събиране и за 
изваждане. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

7 7 Неизвестно 
умаляемо 

Затвърдяване Знае правилото и умее да 
намира неизвестно 
умаляемо. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на геометрични 
задачи с практическа 
насоченост. 
Решаване и съставяне на 
текстови задачи. 
Диференциране на работата за 
осмисляне на връзките между 
сбор и разлика. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

8 8 Ъгъл. Видове 
ъгли. Чертане на 
ъгъл в квадратна 
мрежа 

Затвърдяване Разпознава видовете ъгли. 
Чертае ъгли в квадратна 
мрежа. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на различни задачи за 
разпознаването на ъгли. 
Диференциране на работата на 
учениците за разпознаване и за 
дочертаване на фигури в 
квадратна мрежа. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

9 9 Събиране и 
изваждане на 
числата до 1000 с 
едно преминаване 
(128 + 243, 
371 – 243) 

Затвърдяване Събира и изважда числата 
до 1000 с едно преминаване 
от посочения случай. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за събиране и 
изваждане от посочения случай. 
Извличане на информация от 
схема и решаване на 
практически задачи. 
Диференциране на работата на 
учениците за прилагане на св-та 
на събирането и изваждането. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

10 10 Събиране и 
изваждане на 
числата до 1000 с 
едно преминаване 
(164 + 253, 
417 – 253) 

Затвърдяване Събира и изважда числата 
до 1000 с едно преминаване 
от посочения случай. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за събиране и 
изваждане от посочения случай. 
Извличане на информация от 
схема и решаване на 
практически задачи. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

11 11 Събиране и 
изваждане с на 
числата до 1000 с 
две преминавания 
(156 + 167, 
323 – 167) 

Затвърдяване Събира и изважда числата 
до 1000 с две преминавания 
от посочения случай. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за събиране и 
изваждане от посочения случай. 
Решаване на задачи, свързани с 
извличане на информация от 
таблица. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

12 12 Събиране и 
изваждане на 
числата до 1000 с 
преминаване (743 
+ 257, 1000 – 257) 

Затвърдяване Събира и изважда числата 
до 1000 с преминаване от 
посочения случай. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за събиране и 
изваждане от посочения случай. 
Извличане на информация от 
различни източници и решаване 
на практически задачи. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

13 13 Текстови задачи в 
косвена форма от 
събиране и 
изваждане 

Затвърдяване Работи с косвени 
сравнения, решава задачи, 
изказани в косвена форма. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Онагледяване по различен 
начин на текстови задачи в 
косвена форма. 
Събиране на данни. 
Съставяне на математически 
задачи по графично 
представена информация. 
Съкратено записване на 
математическа задача. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

14 14 Видови 
триъгълници 
според ъглите 

Затвърдяване Разпознава видовете 
триъгълници според ъглите. 
Решава практически задачи, 
свързани с тях. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на практически 
задачи с геометричен характер.  
Пресмятане на обиколка на 
фигура, съставена от 
триъгълници и правоъгълници. 
Диференциране на работата за 
разпознаване и за дочертаване 
на фигури в квадратна мрежа. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 15 Умножение на 
двуцифрено и 
трицифрено 
число с 
едноцифрено (40 . 
4, 200 . 2). 
Умножение на 
сбор с число 

Затвърдяване Извършва умножение на 
двуцифрено и трицифрено 
число с едноцифрено от 
посочените случаи. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на алгоритмите 
за умножение от посочените 
случаи. 
Решаване на практически 
задачи. 
Записване на ситуации от 
заобикалящия свят с числови 
изрази. 
Диференциране на работата на 
учениците за прилагане на 
свойства на умножението. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

16 16 Умножение на 
двуцифрено и 
трицифрено 
число с 
едноцифрено 
(23 . 3, 123 . 3, 
26 . 2, 126 . 2) 

Затвърдяване Извършва умножение на 
двуцифрено и трицифрено 
число с едноцифрено от 
посочените случаи. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за умножение от 
посочените случаи. 
Решаване на задачи с 
познавателен характер. 
Решаване на логически задачи. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

17 17 Умножение на 
двуцифрено и 
трицифрено 
число с 
едноцифрено 
(63 . 2, 163 . 2, 
64 . 3, 264 . 3) 

Затвърдяване Извършва умножение на 
двуцифрено и трицифрено 
число с едноцифрено от 
посочените случаи. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за умножение от 
посочените случаи. 
Решаване на практически 
задачи, отразяващи различни 
житейски ситуации. 
Записване на ситуации от 
заобикалящия сват с числови 
изрази. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

18 18 Деление на сбор с 
число 

Затвърдяване Познава свойството и го 
използва при решаване на 
различни задачи. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на практически 
задачи. 
Рационално пресмятане на 
числената стойност на израз. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК − 14 седмици x 1 час седмично = 14 часа 

№ 
по 
ред 

У
ч

еб
н

а
 с

ед
м

и
ц

а
 

п
о
 р

ед
 

Тема на 
урочната 
единица 

Вид урочна 
единица 

Компетентности като 
очаквани резултати от 

обучението 

Нови 
понятия 

Контекст и дейности за всяка 
урочна единица 

Методи и форми 
на оценяване по 

теми и/или 
раздели 

Забележк
а 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

19 19 Деление на 
двуцифрено и 
трицифрено число 
с едноцифрено 
(26 : 2, 264 : 2, 
48 : 3, 483 : 3) 

Затвърдяване Дели двуцифрено и 
трицифрено число с 
едноцифрено от посочените 
случаи. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за деление от 
посочените случаи. 
Решаване на практически 
задачи. 
Диференциране на работата на 
учениците за компенсиране на 
трудностите им. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

20 20 Деление на 
трицифрено число 
с едноцифрено 
(625 : 5) 

Затвърдяване Дели трицифрено число с 
едноцифрено от посочения 
случай. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за деление от 
посочения случай. 
Решаване на логически задачи. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

21 21 Половинка. 
Третинка 

Затвърдяване Намира части от цяло. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на различни задачи за 
приложение на уменията за 
намиране на част от цяло. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

22 22 Четвъртинка. 
Десетинка 

Затвърдяване  Намира части от цяло. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на различни задачи за 
приложение на уменията за 
намиране на част от цяло. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка.  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

23 23 Грам. Тон Затвърдяване Познава и използва мерните 
единици за маса грам и 
тон. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на практически 
задачи за приложение на 
мерните единици за маса в 
различни житейски ситуации. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

24 24 Деление на 
трицифрено число 
с едноцифрено 
(368 : 8) 

Затвърдяване Дели трицифрено число с 
едноцифрено от посочения 
случай. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за деление от 
посочения случай. 
Решаване на практически 
задачи. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

25 25 Деление на 
трицифрено число 
с едноцифрено 
(324 : 3) 

Затвърдяване Дели трицифрено число с 
едноцифрено от посочения 
случай. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на задачи за 
усъвършенстване на 
алгоритмите за деление от 
посочения случай. 
Решаване на практически и 
познавателни задачи. 
Диференциране на работата на 
учениците за прилагане на 
свойствата на умножението и 
делението. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

26 26 Неизвестно 
делимо 

Затвърдяване Знае правилото за намиране 
на неизвестно делимо. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на различни задачи, в 
т.ч. за намиране на неизвестно 
делимо. 
Диференциране на работата на 
учениците за осмисляне на 
връзките между произведение и 
частно. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

27 27 Мерни единици Обобщение Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на практически 
задачи. 
Прилагане на знанията за 
работа с именувани числа. 
Записване на ситуации от 
заобикалящия свят с числови 
изрази. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

28 28 Устно смятане Обобщение Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на различни задачи, 
свързани с усъвършенстване на 
уменията за устно смятане. 
Решаване на логически задачи. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

29 29 Текстови задачи в 
косвена форма от 
умножение и 
деление 

Затвърдяване Работи с косвени 
сравнения, решава задачи, 
изказани в косвена форма. 
Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на текстови задачи от 
умножение и деление, 
представени в косвена форма. 
Представяне на информация в 
табличен вид. 
Записване на ситуации от 
заобикалящия свят с числови 
изрази. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

30 30 Намиране на 
неизвестно число 

Затвърдяване Усъвършенства знанията и 
уменията си, придобити в 
часовете за задължителна 
подготовка. 

– Решаване на различни задачи, 
свързани с усъвършенстване на 
уменията за намиране на 
неизвестно число. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

31 31 Действия с 
числата до 1000 

Обобщение Усъвършенства знанията и 
уменията си за извършване 
на аритметичните действия 
с числата до 1000. 

– Решаване на практически 
задачи, свързани с търговия – 
извличане на информация от 
различни източници и решаване 
на задачи. 
Рационално пресмятане на 
числената стойност на израз. 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 

 

32 32 Геометрични 
фигури и 
ориентиране в 
пространството 

Обобщение Усъвършенства знанията и 
уменията си за 
геометричните фигури, 
придобити в часовете за 
задължителна подготовка. 

– Решаване на практически 
задачи с геометрично 
съдържание.  
Диференциране на работата на 
учениците за компенсиране на 
пропуски в знанията им. 
 

Текущо 
формиращо 
оценяване. 
Писмена и устна 
проверка. 
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1. Книга за учителя по математика за 3 клас, изд. „Просвета“ 1945, авт. Ю. Гарчева 
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3. Пом. „Вълшебното ключе“ – упражнения по математика за 3 клас, изд. „Просвета“ 1945, авт. К. Георгиева, Н. Чардакова 
4. Учебна програма по математика за 3 клас 
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град Стара Загора, община Стара Загора 

 
 

    Утвърдил: 

      

 

 
 

Г О Д И Ш Н О   (Т Е М А Т И Ч Н О)  

П Л А Н И Р А Н Е  
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1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

 

Годишен брой часове за изучаване на математика в избираемите учебни часове: 48 часа за 32 учебни седмици 

Седмичен хорариум: 1,5 часа 

 

 

Учебната програма за избираемите учебни часове по математика за 3. клас е съставена в пълно съответствие с изискванията на учебната програма по 

математика за общообразователната подготовка и е съобразена с равнището на знанията и уменията на третокласниците. В нея са включени 

елементи от четирите области на компетентност: Числа, Геометрични фигури и тела, Измерване и Моделиране. Програмата отразява комплексния 

характер на учебния предмет, което е предпоставка за взаимосвързаност между отделните раздели в обучението. 

Обучението по математика чрез тази програма е ориентирано към овладяване на математически знания, умения и отношения, свързани със 

съвременните ключови компетентности на учениците. Чрез него се обогатяват и усъвършенстват аритметичните и геометричните знания и умения, 

развиват се логическото и творческото мислене, умението за тълкуване и използване на информация, представена по различни начини, развива се 

умението за самостоятелна работа и за работа в екип.  

Учебното съдържание за избираемите учебни часове по математика е насочено към: 

- задълбочено усвояване на естествените числа до 1000; 

- прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане на числата до 1000; 

- овладяване и прилагане на умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число; 

- задълбочаване на знанията за равнинните геометрични фигури; 

- разширяване на знанията за мерните единици за дължина, маса, време и връзките между тях; 

- изграждане на система за решаване на текстови задачи и усъвършенстване на уменията на учениците за описване на ситуации от 

действителността с математически модели. 

Реализирането на учебната програма предполага използване на разнообразие от методи, форми и средства на обучение. 
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Като иновация в часовете си поставям следните ЦЕЛИ и задачи: 

 Повишаване на ефективността на образованието по математика чрез активно учене. Разчупването на обучението и възможността обучението от скучно 

да стане интересно. 

Съвместното вземане на екипни решения, представянето и оценяването на решенията на задачите, желанието за успешна изява на всеки ученик 

позволява да бъдат изведени очевидни предимства на техниките за активно учене. 

Стимулиране уменията за общуване, развиване на  социалните умения,  развиване самооценката, насърчаване по-стеснителните да се включват в 

работата на екипа, стимулиране сътрудничеството, а не конкурентното поведение.  

Обсъждане се проблемни ситуации, предизвикващи силни емоции, които са израз на удовлетвореност. 

Разнообразяването на  традиционните методи на преподаване ще доведе  мисленето на учениците  в по-широк диапазон. 

 Привличане  вниманието на всички ученици, защото са активно включени. 

 Постигане на нова организация на учебната среда. 

 Вместо пасивно изслушване на информацията от учителя се дава възможност за лично участие на учениците, за концентриране върху и за използване 

на собствени знания. 

Ученикът да организира и ползва своя личен опит и усвоената до момента информация с цел да отговори на съвременните очаквания на обществото, в 

което се намира, да достигне до ново и оригинално решение на възникващи проблеми. 
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2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА 3. КЛАС 

 

№ 
ОБЛАСТИ НА 

КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ 

1.  
Числа  Познава естествените числа до 1000 и десетичната позиционна бройна система.  

 Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с естествените числа до 1000. 

 Извършва аритметичните действия умножение и деление с числата до 1000 с едноцифрено число. 

 Намира неизвестно умаляемо и неизвестно делимо. 

 Разпознава половинка, третинка, четвъртинка и десетинка като части от цяло. 

2.  
Геометрични фигури и 

тела  

 Разпознава геометричните фигури права линия, крива линия, лъч, ъгъл и елементите на ъгъла.  

 Определя вида на фигурите – ъгъл и триъгълник според ъглите му. 

3.  
Измерване 

 Знае мерните единици за дължина (милиметър, километър), маса (грам, тон), време (век, секунда) и връзката между 

тях.  

 Извършва действия с изучените еднородни мерни единици (без тези за време). 

4.  
Моделиране 

 Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията „с … повече от …“, „с … по-малко от …“, „… пъти 

повече от …“ и „… пъти по-малко от …“ (до три пресмятания).  

 Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с математически модел (задачи от покупко-продажби и 

обиколки на фигури). 

 Обосновава получените резултати при решаването на даден проблем. 

 Извлича информация от различни източници – таблици и чертежи. 

 

 

 
Какво ще се прави, какви са желаните резултати и ползи от иновацията 

Изискване от учениците не само отговори, а да ги  накарам да се почувстват съпричастни към съответните въпроси.  

Осигуряване възможност за активна и продуктивна работа по задачите: 

Разнообразяване на  задачите; 

Намиране на  различни пътища към решенията . 

 Свързване  познанията от ежедневието с математическите познания по разбираем начин. 

Ограничаване преобладаващата тенденция към просто смятане и наблягане на разбирането. 

 Математиката не бива да се поднася наготово. 
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 Преподаването не трябва да се ограничи до дейността ми на учител, който показва даден 

начин на смятане, а после учениците го повтарят, без да се замислят. Ученето е активен, конструктивен, кумулативен и целеви процес.  

Опирайки се на конкретно съдържание, ще развивам способността на учениците да се ангажират с активно, самостоятелно учене. 

Приоритет в работата ми ще бъде  не да предам своите собствени знания на учениците, а да предоставя възможност на ученика да достигне сам до тези 

знания. 

Учениците трябва да бъдат заинтригувани и поощрени да проучат своите собствени ресурси за заучаване. Те трябва: да експериментират, да 

наблюдават, да откриват, да изказват предположения, да обясняват и да се аргументират. 

Те трябва да се научат да структурират, да обработват и да представят своите собствени идеи. 
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3. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС 

 

№ Т Е М А 

ЧИСЛАТА ДО 1000. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000 

1.  
ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 100. МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛАТА ДО 100. 

МОГА ДА ИЗВЪРШВАМ ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

2.  ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 1000 

3.  ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 1000 

4.  
СРАВНЯВАМ ЧИСЛАТА ДО 1000. 

РАЗПОЗНАВАМ ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ФИГУРИ ЛЪЧ, ПРАВА ЛИНИЯ И КРИВА ЛИНИЯ 

5.  МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 300 + 200; 500 – 200; 300 + 20; 320 – 20; 320 – 300 И 300 + 2; 302 – 2; 302 – 300  

6.  МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 300 + 200; 500 – 200; 300 + 20; 320 – 20; 320 – 300 И 300 + 2; 302 – 2; 302 – 300 

7.  
МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 340 + 200; 540 – 200; 540 – 340; 340 + 20; 360 – 20 И 340 + 2; 342 – 2. 

ПОЗНАВАМ МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ДЪЛЖИНА КИЛОМЕТЪР И МИЛИМЕТЪР  

8.  
МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛАТА ДО 1000 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ (ИЗУЧЕНИ СЛУЧАИ).  

РЕШАВАМ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 

9.  
МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛАТА ДО 1000 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ (ИЗУЧЕНИ СЛУЧАИ).  

РЕШАВАМ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 

10.  
МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 243 + 135; 375 – 132. 

НАМИРАМ НЕИЗВЕСТНО УМАЛЯЕМО 

11.  
МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛАТА ДО 1000 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ. 

ПОЗНАВАМ ГЕОМЕТРИЧНАТА ФИГУРА ЪГЪЛ. РАЗПОЗНАВАМ ВИДОВЕТЕ ЪГЛИ 

12.  
МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛАТА ДО 1000 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ. 

ПОЗНАВАМ ГЕОМЕТРИЧНАТА ФИГУРА ЪГЪЛ. РАЗПОЗНАВАМ ВИДОВЕТЕ ЪГЛИ 

13.  МОГА ДА СЪБИРАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 248 + 136 И 274 + 152 

14.  
МОГА ДА СЪБИРАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 278 + 154 И 876 + 124. 

ПОЗНАВАМ МЕРНАТА ЕДИНИЦА ЗА ВРЕМЕ ВЕК 

15.  МОГА ДА СЪБИРАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 278 + 154 И 876 + 124. 
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ПОЗНАВАМ МЕРНАТА ЕДИНИЦА ЗА ВРЕМЕ ВЕК 

16.  
МОГА ДА СЪБИРАМ ЧИСЛАТА ДО 1000. 

ПОЗНАВАМ ВИДОВЕТЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД ЪГЛИТЕ 

17.  МОГА ДА ИЗВАЖДАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 384 – 136 И 426 – 152 

18.  МОГА ДА ИЗВАЖДАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 384 – 136 И 426 – 152 

19.  
МОГА ДА ИЗВАЖДАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 432 – 154 И 1000 – 764.  

МОГА ДА СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ ЧИСЛАТА ДО 1000 

УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЦИФРЕНО И ТРИЦИФРЕНО ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО 

20.  
МОГА ДА УМНОЖАВАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 20 . 3; 200 . 3; 40 . 3.  

ПОЗНАВАМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО СВОЙСТВО НА УМНОЖЕНИЕТО ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО 

21.  
МОГА ДА УМНОЖАВАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 20 . 3; 200 . 3; 40 . 3.  

ПОЗНАВАМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО СВОЙСТВО НА УМНОЖЕНИЕТО ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО 

22.  МОГА ДА УМНОЖАВАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 32 . 3; 132 . 3 И 24 . 3; 124 . 3 

23.  МОГА ДА УМНОЖАВАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 84 . 2; 184 . 2 И 46 . 3; 146 . 3 

24.  МОГА ДА УМНОЖАВАМ ЧИСЛА ОТ ВИДА 84 . 2; 184 . 2 И 46 . 3; 146 . 3 

25.  МОГА ДА УМНОЖАВАМ ЧИСЛАТА ДО 1000 С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО 

26.  МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 60 : 2; 600 : 2 И 180 : 2 

27.  МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 60 : 2; 600 : 2 И 180 : 2 

28.  
ПОЗНАВАМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО СВОЙСТВО НА ДЕЛЕНИЕТО ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО.  

МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 96 : 3; 396 : 3 

29.  НАМИРАМ НЕИЗВЕСТНО ДЕЛИМО 

30.  НАМИРАМ НЕИЗВЕСТНО ДЕЛИМО 

31.  МОГА ДА ИЗВЪРШВАМ ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТЪК 

32.  МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 42 : 3 И 654 : 3 

33.  МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 42 : 3 И 654 : 3 

34.  
МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 426 : 3. 

ПОЗНАВАМ МЕРНАТА ЕДИНИЦА ЗА МАСА ГРАМ 

35.  МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 438 : 3 
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36.  МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 438 : 3 

37.  ПОЗНАВАМ МЕРНАТА ЕДИНИЦА ЗА МАСА ТОН 

38.  МОГА ДА НАМИРАМ ПОЛОВИНКА, ТРЕТИНКА, ЧЕТВЪРТИНКА И ДЕСЕТИНКА  

39.  МОГА ДА НАМИРАМ ПОЛОВИНКА, ТРЕТИНКА, ЧЕТВЪРТИНКА И ДЕСЕТИНКА 

40.  МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 312 : 3 

41.  
МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 258 : 3. 

ПОЗНАВАМ МЕРНАТА ЕДИНИЦА ЗА ВРЕМЕ СЕКУНДА 

42.  
МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 258 : 3. 

ПОЗНАВАМ МЕРНАТА ЕДИНИЦА ЗА ВРЕМЕ СЕКУНДА 

43.  МОГА ДА УМНОЖАВАМ И ДЕЛЯ ЧИСЛАТА ДО 1000 С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО 

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР 

44.  
ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 1000. 

ЗНАМ И МОГА ДА ИЗВЪРШВАМ ДЕЙСТВИЯТА СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000 

45.  
ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 1000. 

ЗНАМ И МОГА ДА ИЗВЪРШВАМ ДЕЙСТВИЯТА СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000 

46.  ЗНАМ И МОГА ДА ИЗВЪРШВАМ ДЕЙСТВИЯТА УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛАТА ДО 1000 

47.  ЗНАМ И МОГА В КРАЯ НА ТРЕТИ КЛАС 

48.  ЗНАМ И МОГА В КРАЯ НА ТРЕТИ КЛАС 
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4. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Знанията и уменията на учениците от 3. клас се оценяват с устни и писмени форми на проверка. Поставят се оценки с качествен показател. 

 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 

 

Урокът по математика в избираемите учебни часове е ориентиран към обобщение и интегриране на съвременните ключови компетентности. За да 

отговори адекватно на потребностите на съвременните ученици процесът на обучение трябва да бъде организирана така, че да бъдат постигнати активни 

процеси на конструиране на знания, посредством конструктивни и интерактивни подходи, методи, техники и инструменти на учене и преподаване. 

В този смисъл творческата класна стая трябва да бъде така организирана, че да отговаря на стратегията за активност и самостоятелност в процеса на 

учене и преподаване, основани на взаимодействие и сътрудничество между ученици и учители. Опирайки се на тази концепциите за съвременната класна 

стая и способите за развиване на творчеството нея се опирам на конструктивистките теории за учене и преподаване, базирани на централната роля на 

ученика в процеса на педагогическото взаимодействие, като особеностите на личността му се изразяват в желание и потребност за промяна, 

самостоятелно мислене, формиране на умения за самооценка, интелектуални и социално-емоционални умения. По този начин ученето се превръща не 

просто в процес на получаване, натрупване и преработване на информация, а и в процес на активно взаимодействие, при което децата конструират 

индивидуален познавателен образ на действителността. От тази гледна точка целта на обучението не е само да се даде на учениците повече информация, а 

да се подпомогне процесът на когнитивното им развитие, т.е. изграждането и преструктурирането на познавателните структури. Това не може да се 

постигне чрез опростено учебно съдържание, а като се изгради комплексна учебна среда, основана върху реалните ситуации, чрез която ученика да 

придобие нов социален опит. Децата трябва да имат възможност да търсят решения на познавателни задачи в ситуации, максимално близки до реалния 

живот, използвайки разнообразни начини на работа.  

Предвид новите изисквания, които се поставям като иновация ще  прилагам  конструктивистките теории и подходи, разглеждащи детето и ученика в 

центъра на образователния процес, а познавателната дейност ще насоча към самостоятелно конструиране на знания чрез свързване с предишния опит на 

ученика  чрез специална творческа и изследователска среда за обучение, в която на учениците се дава възможност да си сътрудничат и помагат. 
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС 

ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

 

Годишен хорариум: 48 часа 

Седмичен хорариум: 1,5 часа 

№
 п

о
 р

ед
 

У
ч

еб
н

а
 с

ед
м

и
ц

а
 

п
о
 р

ед
 

Тема на урочната 

единица 

Вид урочна 

единица 

Компетентности като очаквани 

резултати от обучението 

съгласно учебната програма 

Понятия 
Контекст и дейности за 

всяка урочна единица 

Методи и 

форми на 

оценяване по 

раздели 

Забележки 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК, 18 учебни седмици 

1. 1. Познавам числата 

до 100. Мога да 

събирам и 

изваждам числата 

до 100. 

Мога да извършвам 

таблично 

умножение и 

деление 

Обобщение Познава естествените числа до 

100. 

Представя двуцифрено число като 

сбор от десетици и единици и 

обратно. 

Извършва аритметичните 

действия събиране и изваждане на 

числата до 100. 

Извършва таблично умножение и 

деление. 

Намира неизвестно число при 

аритметичните действия. 

Открива числа, зададени 

описателно. 

– Записване на двуцифрените 

числа като сбор от десетици 

и единици и обратно. 

Събиране и изваждане на 

числата до 100. 

Таблично умножение и 

деление. 

Намиране на неизвестно 

число при действията 

събиране, изваждане, 

умножение и деление. 

Откриване на числа, 

зададени описателно. 

Записване на числови изрази  

Устна 

проверка 

Писмена 

проверка 

Средство – 

учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

3. клас за 

избираемите 

учебни часове 

(ИУЧ) на 

издателство 

„Просвета 

Плюс“ – с. 4 и 5. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

    Записва числови изрази по 

математически текст и намира 

стойностите им. 

Решава съставни текстови задачи. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Извлича информация от таблица с 

данни. 

 по математически текст и 

намиране на стойностите им. 

Решаване на текстови 

задачи. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Екипно решаване на задача, 

която развива креативността. 

  

2.; 3. 2. Познавам числата 

до 1000 

Затвърдяване Познава числата до 1000 и 

принципа за образуване на 

редицата на естествените числа до 

1000. 

Определя броя на стотиците, 

десетиците и единиците по 

представени техни модели. 

Определя мястото на всяко число в 

редицата на естествените числа до 

1000. 

Съотнася число, зададено с думи, 

цифри и представено като сбор от 

стотици, десетици и единици. 

Открива числа, зададени 

описателно. 

Решава практическа задача с 

геометрично съдържание. 

Разчита диаграма и използва 

данните ѝ.  

Намира неизвестно число, като 

използва модели-графи. 

числата от 101 

до 1000,  

ред на стотици, 

хиляда, 

многоцифрено 

число 

Разпознаване на числата до 

1000. 

Разбиране на принципа за 

изграждане на редицата на 

естествените числа (до 1000). 

Определяне на броя на 

редните единици по 

илюстрация на техни 

модели. 

Определяне на мястото на 

всяко число в редицата на 

естествените числа до 1000. 

Четене и записване с цифри 

на числата до 1000. 

Записване на трицифрените 

числа като сбор от стотици, 

десетици и единици. 

Откриване на числа, 

зададени описателно. 

Решаване на практическа 

задача. 

Интерпретиране на 

информация, представена на 

диаграма. 

Намиране на неизвестно 

число чрез използване на 

модели-графи. 

Екипно решаване на задачи. 

Формиращо 

оценяване 

Устна 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 6 и 7. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

4. 3. Сравнявам числата 

до 1000. 

Затвърдяване Сравнява числата до 1000. 

За дадено число определя 

лъч, 

права линия, 

Сравняване на числата до 

1000. 

Формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Разпознавам 

геометричните 

фигури лъч, права 

линия и крива линия 

предходното и следващото го 

число. 

За дадено число определя най-

близките числа с цифра на 

единиците 0. 

Подрежда редица от числа във 

възходящ и низходящ ред. 

Разпознава геометричните фигури 

лъч, права линия и крива линия. 

Извлича и използва информация 

от таблица с данни. 

Определя количественото и 

редното значение на числата. 

крива линия Определяне на предходното 

и следващото число на 

дадено число. 

Определяне на най-близките 

числа с цифра на единиците 

0 на дадено число.  

Подреждане на редица от 

числа във възходящ и 

низходящ ред. 

Откриване и записване 

на броя на начертаните: 

прави линии, криви линии, 

отсечки и лъчи. 

Използване на информация 

от таблица с данни. 

Определяне на 

количественото и редното 

значение на числата. 

Екипно решаване на задача, 

която развива 

креативността. 

Устна 

проверка 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 8 и 9. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

5.; 6. 4. Мога да събирам и 

изваждам числа от 

вида 300 + 200; 

500 – 200; 300 + 20; 

320 – 20; 320 – 300 

и 300 + 2; 302 – 2; 

302 – 300  

Затвърдяване Извършва аритметичните 

действия събиране и изваждане на 

числата до 1000 от посочения вид. 

Намира неизвестно число при 

събирането и изваждането. 

Прави проверка на изваждането 

със събиране. 

Съставя и пресмята числови 

изрази по математически текст. 

Изучава графични модели на 

текстови задачи и ги решава. 

Тълкува резултатите от 

решаването им. 

Отбелязва точки върху права 

линия и определя броя на 

получените отсечки и лъчи. 

Намира неизвестно число, като 

– Събиране и изваждане на 

числа от посочения вид. 

Намиране на неизвестно 

число при събирането и 

изваждането. 

Използване на връзката 

между действията събиране 

и изваждане за проверка на 

изваждането със събиране. 

Съставяне и пресмятане на 

числови изрази по 

математически текст. 

Разглеждане на графични 

модели на текстови задачи. 

Решаване на текстови 

задачи. 

Съдържателно 

Устна 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 10 и 11. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

използва модели-графи. интерпретиране на 

получените резултати. 

Определяне на броя на 

отсечки и лъчи от права, 

върху която са отбелязани 

няколко точки. 

Намиране на неизвестно 

число чрез използване на 

модели-графи. 

Екипно решаване на задачи. 

7. 5. Мога да събирам и 

изваждам числа от 

вида 340 + 200; 

540 – 200; 

540 – 340; 340 + 20; 

360 – 20 и 340 + 2; 

342 – 2. 

Познавам мерните 

единици за 

дължина 

километър и 

милиметър 

Затвърдяване Извършва аритметичните 

действия събиране и изваждане на 

числа от посочения вид. 

Познава мерните единици за 

дължина милиметър и километър. 

Сравнява числа, именувани 

с мерните единици за дължина. 

Намира стойности на числови 

изрази. 

Намира неизвестно число при 

събирането и изваждането. 

Измерва дължини на отсечки. 

Чертае отсечки с определени 

дължини. 

Изучава графичен модел на 

текстова задача и я решава. 

Тълкува резултатите от 

решаването ѝ. 

Извлича информация от 

илюстрация, свързана с мерната 

единица за дължина километър и 

мерната единица за време минута. 

километър, 

милиметър 

Събиране и изваждане на 

числа от посочения вид. 

Сравняване на именувани 

числа с мерните единици за 

дължина. 

Пресмятане на стойности на 

числови изрази. 

Намиране на неизвестно 

число при събирането и 

изваждането. 

Измерване на дължини на 

отсечки. 

Чертане на отсечки с 

определени дължини. 

Графично представяне и 

решаване на текстова 

задача. 

Тълкуване на получените 

резултати. 

Боравене с информация от 

илюстрация, свързана с 

мерната единица за дължина 

километър и мерната 

единица за време минута. 

Екипно решаване на задачи. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 12 и 13. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

8.; 9. 6. Мога да събирам и 

изваждам числата 

до 1000 без 

Затвърдяване Извършва аритметичните 

действия събиране и изваждане на 

числата до 1000 без преминаване.  

– Събиране и изваждане на 

числата до 1000 без 

преминаване. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

преминаване 

(изучени случаи). 

Решавам текстови 

задачи 

Сравнява стойности на числови 

изрази. 

Записва числови изрази по 

математически текст и намира 

стойностите им. 

Допълва графични модели на 

текстови задачи. 

Решава текстови задачи в права 

форма с три пресмятания.  

Тълкува резултатите от 

решаването им. 

Намира неизвестно число при 

събирането и изваждането. 

Сравняване на стойностите 

на числови изрази. 

Записване на числови изрази 

по математически текст и 

намиране на стойностите 

им. 

Графично представяне и 

решаване на текстови задачи 

с три пресмятания. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Намиране на неизвестно 

число при събирането и 

изваждането. 

Екипно решаване на задачи. 

ИУЧ – с. 14 и 15. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

10. 7. Мога да събирам и 

изваждам числа от 

вида 243 + 135; 

375 – 132. 

Намирам 

неизвестно 

умаляемо 

Затвърдяване Извършва аритметичните 

действия събиране и изваждане на 

числата до 1000 без преминаване. 

Намира неизвестно умаляемо, като 

използва правилото. 

Пресмята числови изрази. 

Представя графично съставна 

текстова задача в права форма и я 

решава. 

Решава текстови задачи, като 

използва равенство с неизвестно 

умаляемо. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Извлича и използва математическа 

информация, представена в 

табличен вид. 

Намира неизвестно число, като 

използва модели-графи. 

неизвестно 

умаляемо 

Събиране и изваждане на 

числата до 1000 без 

преминаване. 

Намиране на неизвестно 

умаляемо по правило. 

Пресмятане на числови 

изрази. 

Графично представяне и 

решаване на съставна 

текстова задача. 

Решаване на текстови 

задачи чрез използване на 

равенство с неизвестно 

умаляемо.  

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати.  

Извличане и използване на 

математическа информация 

от таблица с данни. 

Намиране на неизвестно 

число чрез използване на 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 16 и 17. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

модели-графи. 

Екипно решаване на задачи. 

11. 

 12. 

8. Мога да събирам и 

изваждам числата 

до 1000 без 

преминаване. 

Познавам 

геометричната 

фигура ъгъл. 

Разпознавам 

видовете ъгли 

Затвърдяване Извършва аритметичните 

действия събиране и изваждане на 

числата до 1000 без преминаване. 

Намира неизвестно число при 

събирането и изваждането. 

Познава геометричната фигура 

ъгъл и елементите ѝ: връх и рамо. 

Разпознава видовете ъгли: прав 

ъгъл, остър ъгъл и тъп ъгъл. 

Записва числови изрази по 

математически текст и намира 

стойностите им. 

Познава мерните единици за 

дължина. 

Решава текстова задача. 

Тълкува резултатите от 

решаването ѝ. 

Извлича и използва математическа 

информация, представена в 

табличен вид. 

ъгъл, 

връх,  

рамо, 

прав ъгъл, 

остър ъгъл, 

тъп ъгъл 

Събиране и изваждане на 

числата до 1000 без 

преминаване. 

Намиране на неизвестно 

събираемо и неизвестно 

умаляемо. 

Разпознаване на 

геометричната фигура ъгъл 

и елементите ѝ: връх и рамо. 

Разпознаване на видовете 

ъгли: прав ъгъл, остър ъгъл 

и тъп ъгъл. 

Записване на числови изрази 

по математически текст и 

намиране на стойностите 

им. 

Разпознаване на мерните 

единици за дължина. 

Решаване на текстова 

задача. 

Тълкуване на получените 

резултати. 

Извличане и използване на 

математическа информация, 

представена в табличен вид. 

Екипно решаване на задачи. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 18 и 19. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

13. 9. Мога да събирам 

числа от вида  

248 + 136 и 

274 + 152 

Затвърдяване 

 

Извършва аритметичното 

действие събиране на числа от 

посочения вид. 

Записва числови изрази по 

математически текст и намира 

стойностите им. 

Открива числови изрази с равни 

стойности.  

Допълва графичен модел на 

текстова задача в косвена форма и 

– Събиране на числа от вида: 

248 + 136 и 274 + 152. 

Записване на числови изрази 

по математически текст и 

намиране на стойностите 

им. 

Откриване на числови 

изрази с равни стойности. 

Допълване на графичен 

модел и решаване на 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 20 и 21. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

я решава. 

Тълкува резултатите от 

решаването на текстовите задачи. 

Извлича и използва информация, 

представена в табличен вид. 

Решава логически задачи. 

текстова задача в косвена 

форма. 

Тълкуване на получените 

резултати. 

Извличане и използване на 

математическа информация, 

представена в табличен вид. 

Екипно решаване на 

логически задачи. 

14.; 

15. 

10. Мога да събирам 

числа от вида 

278 + 154 и 

876 + 124. Познавам 

мерната единица за 

време век 

Затвърдяване 

 

Извършва аритметичното действие 

събиране на числа от посочения 

вид. 

Пресмята рационално числови 

изрази от вида: 278 + 199, 

465 + 198, 364 + 197. 

Намира неизвестно умаляемо. 

Съотнася математически текст 

с числов израз и стойността му. 

Познава връзката между век и 

година. 

Сравнява числа, именувани с 

мерните единици за време. 

Решава практически задачи с 

геометрично съдържание. 

Решава текстова задача. Тълкува 

резултатите от решаването ѝ. 

Извлича и използва математическа 

информация от текст и схематично 

изображение. 

Решава логическа задача. 

век Събиране на числа от вида 

278 + 154; 876 + 124.  

Рационално пресмятане на 

числови изрази от вида: 

278 + 199, 465 + 198, 

364 + 197. 

Намиране на неизвестно 

умаляемо.  

Съотнасяне на математически 

текст с числов израз и 

стойността му. 

Сравняване на числа, 

именувани с мерните 

единици за време. 

Решаване на практически 

задачи с геометрично 

съдържание. 

Извличане и използване на 

математическа информация 

от текст и схематично 

изображение. 

Екипно решаване на задача, 

която развива логическото 

мислене. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 22 и 23. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

16. 11. Мога да събирам 

числата до 1000. 

Познавам видовете 

триъгълници 

според ъглите 

Затвърдяване Извършва аритметичното 

действие събиране на числата до 

1000. 

Намира сбор на три числа. 

Пресмята числови изрази. 

правоъгълен 

триъгълник, 

остроъгълен 

триъгълник, 

тъпоъгълен 

Събиране на числата до 

1000. 

Събиране на три числа. 

Пресмятане на числови 

изрази. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

Математика с 

Мат и Ема 3. за 

ИУЧ – с. 24 и 25. 

 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 Съставя равенства с неизвестно 

число по математически текст; 

намира неизвестните числа. 

Разпознава видовете триъгълници 

според големините на ъглите и 

според дължините на страните им. 

Решава текстови задачи в права (с 

три пресмятания) и косвена (с две 

пресмятания) форма. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Решава логическа задача. 

триъгълник  

 

Съставяне на равенства с 

неизвестно число по 

математически текст; 

намиране на неизвестните 

числа. 

Разпознаване на видовете 

триъгълници според 

големините на ъглите и 

според дължините на 

страните им. 

Решаване на текстови 

задачи в права и в косвена 

форма. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Екипно решаване на задача, 

която развива логическото 

мислене. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

17.; 

18. 

12. Мога да изваждам 

числа от вида 

384 – 136 и 

426 – 152 

Затвърдяване Извършва аритметичното действие 

изваждане с числата до 1000 с едно 

преминаване. 

Сравнява стойности на числови 

изрази. 

Намира неизвестно събираемо.  

Записва числови изрази по 

математически текст и намира 

стойностите им. 

Решава съставна текстова задача в 

права форма. 

Тълкува резултатите от решаването 

ѝ. 

Извлича и използва информация, 

представена в табличен вид. 

Решава логически задачи. 

– Изваждане на числа от вида 

384 – 136 и 426 – 152. 

Сравняване стойности на 

числови изрази. 

Намиране на неизвестно 

събираемо. 

Записване на числови изрази 

по математически текст и 

намиране на стойностите им. 

Решаване на съставна 

текстова задачи в права 

форма. 

Тълкуване на получените 

резултати. 

Извличане и използване на 

математическа информация, 

представена в табличен вид. 

Екипно решаване на задачи, 

развиващи логическото 

мислене. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 26 и 27. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

19. 13. Мога да изваждам 

числа от вида 

432 – 154 и 

1000 – 764. 

Мога да събирам и 

изваждам числата 

до 1000 

Затвърдяване Извършва аритметичните 

действия събиране и изваждане на 

числата до 1000. 

Пресмята рационално числови 

изрази от вида: 

346 – 199; 654 – 198; 462 – 197. 

Намира стойности на числови 

изрази. 

Решава съставни текстови задачи в 

права форма. 

Тълкува резултатите от 

решаването им. 

Извлича и използва информация, 

представена в табличен вид. 

Решава логическа задача. 

– Събиране и изваждане на 

числата до 1000. 

Рационално пресмятане на 

числови изрази от вида: 

346 – 199; 654 – 198; 

462 – 197. 

Намиране на стойности на 

числови изрази. 

Решаване на съставни 

текстови задачи в права 

форма. 

Тълкуване на получените 

резултати. 

Извличане и използване на 

математическа информация, 

представена в табличен вид. 

Екипно решаване на задача, 

която развива логическото 

мислене. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 28 и 29. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

20.; 

21. 

14. Мога да умножавам 

числа от вида 20 . 3; 

200 . 3; 40 . 3. 

Познавам 

разпределителното 

свойство на 

умножението 

относно събирането 

Затвърдяване Извършва аритметичното действие 

умножение на числа от посочените 

видове. 

Сравнява стойностите на числови 

изрази. 

Решава текстова задача в права 

форма с три пресмятания. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Намира обиколката на 

правоъгълник. 

Извлича и интерпретира 

математическа информация от 

таблица с данни. 

Прилага разпределителното 

свойство на умножението относно 

събирането. 

разпределителн

о свойство на 

умножението 

относно 

събирането 

Умножение на числа от вида 

20 . 3; 200 . 3; 40 . 3. 

Сравняване на стойностите 

на числови изрази. 

Решаване на текстова задача 

в права форма с три 

пресмятания. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Намиране на обиколка на 

правоъгълник. 

Извличане и интерпретиране 

на математическа 

информация от таблица с 

данни. 

Прилагане на 

разпределителното свойство 

на умножението относно 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 30 и 31. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

събирането. 

Екипно решаване на задачи. 

22. 15. Мога да умножавам 

числа от вида 32 . 3; 

132 . 3 и 

24 . 3; 124 . 3 

Затвърдяване Извършва аритметичното 

действие умножение на числа от 

посочените видове. 

Записва числови изрази по 

математически текст и намира 

стойностите им. 

Решава съставни текстови задачи в 

права и в косвена форма. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Извлича и използва информация, 

представена в табличен вид. 

Решава задача, развиваща 

пространствената ориентация. 

– Умножение на числа от вида: 

32 . 3; 132 . 3 и 24 . 3; 124 . 3. 

Записване на числови изрази 

по математически текст и 

намиране на стойностите им. 

Решаване на съставни 

текстови задачи в права и в 

косвена форма. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Извличане и използване на 

математическа информация, 

представена в табличен вид. 

Решаване на задача за 

развитие на пространствената 

ориентация. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 32 и 33. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

23.; 

24. 

16. Мога да умножавам 

числа от вида 

84 . 2; 184 . 2 

и 46 . 3; 146 . 3 

Затвърдяване Извършва аритметичното 

действие умножение на числа от 

посочените видове. 

Намира неизвестно събираемо и 

неизвестно умаляемо. 

Сравнява стойностите на числови 

изрази. 

Открива и записва с букви ъгли на 

чертеж и определя върховете и 

раменете им. 

Решава съставни текстови задачи в 

права и в косвена форма. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Извлича и използва информация, 

представена в табличен вид. 

– Умножение на числа от вида 

84 . 2; 184 . 2 и 46 . 3; 146 . 3. 

Намиране на неизвестно 

събираемо и неизвестно 

умаляемо. 

Сравняване на стойностите 

на числови изрази. 

Решаване на геометрична 

задача. 

Решаване на съставни 

текстови задачи в права и в 

косвена форма. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Извличане и използване на 

математическа информация, 

представена в табличен вид. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 34 и 35. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25. 17. Мога да умножавам 

числата до 1000 с 

едноцифрено число 

Затвърдяване Умножава числата до 1000 с 

едноцифрено число. 

Намира число, което е няколко 

пъти по-голямо от дадено число. 

Открива числа, удовлетворяващи 

неравенство. 

Съотнася математически текст 

с числов израз и стойността му. 

Решава геометрична задача с 

практическа насоченост. 

Решава съставни текстови задачи в 

косвена форма. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Решава задача, развиваща 

пространствената ориентация. 

– Умножение на числата до 

1000 с едноцифрено число. 

Намиране на число, което е 

няколко пъти по-голямо от 

дадено число. 

Откриване на числа, 

удовлетворяващи 

неравенство. 

Съотнасяне на 

математически текст с 

числов израз и стойността 

му. 

Решаване на геометрична 

задача с практическа 

насоченост. 

Решаване на съставни 

текстови задачи в косвена 

форма. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Решаване на задача за 

развитие на 

пространствената 

ориентация. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Писмена 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 36 и 37. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

26.; 

27. 

18. Мога да намирам 

частно на числа от 

вида 60 : 2; 600 : 2; 

180 : 2 

Затвърдяване 

 

Извършва аритметичното 

действие деление на числа от 

посочения вид. 

Прави проверка на делението с 

умножение. 

Открива числа, удовлетворяващи 

неравенство. 

Съставя и пресмята числови 

изрази, представени в схематичен 

вид. 

Решава геометрична задача с 

практическа насоченост. 

Решава съставни текстови задачи в 

– Деление на числа от вида  

60 : 2; 600 : 2; 180 : 2. 

Използване на връзката 

между умножението и 

делението за проверка на 

делението с умножение. 

Откриване на числа, 

удовлетворяващи 

неравенство. 

Съставяне и пресмятане на 

числови изрази, представени 

в схематичен вид. 

Решаване на геометрична 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Писмена 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 38 и 39. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

права и косвена форма. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Решава задача с комбинаторен 

характер. 

 

задача с практическа 

насоченост. 

Решаване на съставни 

текстови задачи в права и в 

косвена форма. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати.  

Екипно решаване на 

комбинаторна задача. 

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, 14 учебни седмици 

28. 19. Познавам 

разпределителното 

свойство на 

делението относно 

събирането. 

Мога да намирам 

частно на числа от 

вида 96 : 3; 396 : 3 

Затвърдяване Обяснява делението на сбор с 

едноцифрено число. 

Извършва аритметичното 

действие деление на числа от 

посочения вид. 

Сравнява стойностите на числови 

изрази. 

Пресмята стойности на числови 

изрази. 

Решава геометрична задача с 

практическа насоченост. 

Решава текстова задача, като 

използва разпределителното 

свойство на делението. 

Решава съставна текстова задача. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Решава задача с комбинаторен 

характер. 

разпределителн

ото свойство на 

делението 

относно 

събирането 

Деление на сбор с 

едноцифрено число. 

Деление на числа от вида 96 

: 3; 396 : 3. 

Сравняване стойностите на 

числови изрази. 

Пресмятане на стойностите 

на числови изрази. 

Решаване на геометрична 

задача с практическа 

насоченост. 

Решаване на текстова задача 

чрез прилагане на 

разпределителното свойство 

на делението. 

Решаване на съставна 

текстова задача. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Екипно решаване на 

комбинаторна задача. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 40 и 41. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

29.; 

30. 

20. Намирам 

неизвестно делимо 

Затвърдяване Извършва действие деление на 

двуцифрено и трицифрено число с 

едноцифрено число без 

преминаване. 

неизвестно 

делимо 

Деление на числата до 1000 

с едноцифрено число без 

преминаване. 

Използване на връзката 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 42 и 43. 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Прави проверка на делението с 

умножение. 

Намира неизвестно делимо, като 

използва зависимостите между 

компонентите и резултата при 

действие деление. 

По математически текст съставя 

равенство с неизвестно делимо и 

го намира. 

Извлича информация от таблица с 

данни.  

Решава текстови задачи в права и 

в косвена форма. 

Тълкува съдържателно 

резултатите от решаването им. 

Решава задача от комбинаторен 

характер. 

между умножението и 

делението за проверка на 

делението с умножение. 

Намиране на неизвестно 

делимо по правило. 

Съставяне на равенство с 

неизвестно делимо по 

математически текст. 

Извличане на информация 

от таблица с данни. 

Решаване на текстови 

задачи в права и в косвена 

форма. 

Съдържателно тълкуване на 

получените резултати. 

Екипно решаване на 

комбинаторна задача. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

31. 21. Мога да извършвам 

деление с остатък 

Затвърдяване 

 

Разбира смисъла на действие 

деление с остатък. 

Прави проверка на делението с 

остатък. 

Решава геометрични задачи с 

практическа насоченост, при 

които се използва деление с 

остатък. 

Решава текстова задача от деление 

с остатък. 

Решава занимателна задача „Лов 

на числа“. 

 

– Деление с остатък. 

Проверка на действието 

деление с остатък. 

Решаване на геометрични 

задачи с практическа 

насоченост, при които се 

използва деление с остатък. 

Решаване на текстова задача 

от деление с остатък. 

Екипно решаване на 

занимателна задача. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 44 и 45. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

32. 

33. 

22. Мога да намирам 

частно на числа от 

вида 42 : 3 и 654 : 3 

Затвърдяване Извършва действие деление на 

двуцифрено и трицифрено число с 

едноцифрено число с преминаване 

от реда на десетиците към реда на 

единиците (раздробяване на 

десетица).  

Намира неизвестен множител и 

неизвестно делимо. 

– Деление на числа от вида  

42 : 3 и 654 : 3.  

Намиране на неизвестен 

множител и неизвестно 

делимо. 

Пресмятане на числови 

изрази.  

Решаване на текстови 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Писмена 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 46 и 47. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Пресмята числови изрази.  

Решава текстови задачи в права и 

в косвена форма. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

задачи в права и в косвена 

форма. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Екипно решаване на 

занимателна задача. 

34. 23. Мога да намирам 

частно на числа от 

вида 426 : 3. 

Познавам мерната 

единица за маса 

грам 

Затвърдяване Извършва действие деление на 

трицифрено с едноцифрено число 

с преминаване от реда на 

стотиците към реда на десетиците 

(раздробяване на стотица). 

Пресмята числови изрази.  

Познава връзката между грам и 

килограм. 

Намира неизвестен компонент при 

събирането и изваждането 

(числата са именувани). 

Извлича и използва информация 

от таблици с данни. 

Решава текстови задачи. 

Тълкува получените резултати. 

Решава задачи за развитие на 

креативността. 

– Деление на числа от вида  

426 : 3. 

Пресмятане на числови 

изрази.  

Прилагане на връзката между 

грам и килограм. 

Намиране на неизвестен 

компонент при събирането и 

изваждането (числата са 

именувани). 

Извличане на информация от 

таблици с данни. 

Решаване на текстови задачи. 

Тълкуване на получените 

резултати. 

Екипно решаване на задачи за 

развитие на креативността. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 48 и 49. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

35.; 

36. 

24. Мога да намирам 

частно на числа от 

вида 438 : 3 

Затвърдяване Извършва действие деление на 

трицифрено с едноцифрено число с 

преминаване от реда на стотиците 

към реда на десетиците и от реда на 

десетиците към реда на единиците 

(раздробяване на стотица и на 

десетица).  

Прави проверка на делението с 

умножение. 

Намира неизвестен множител. 

Записва числови изрази по 

математически текст и намира 

стойностите им. 

Решава геометрична задача с 

практическа насоченост. 

– Деление на числа от вида  

438 : 3. 

Използване на връзката 

между умножението и 

делението за проверка на 

делението с умножение. 

Намиране на неизвестен 

множител. 

Записване на числови изрази 

по математически текст и 

намиране на стойностите им. 

Решаване на геометрична 

задача с практическа 

насоченост. 

Решаване на съставна 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Писмена 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 50 и 51. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Решава съставна текстова задача. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Решава задачи с комбинаторен 

характер. 

текстова задача. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Екипно решаване на задачи 

от комбинаториката. 

37. 25. Познавам мерната 

единица за маса 

тон 

Затвърдяване Познава мерните единици за маса 

тон, килограм и грам и връзките 

между тях. 

Извършва аритметични действия с 

именувани числа (с мерните 

единици за маса). 

Пресмята числови изрази. 

Извлича и използва информация, 

представена в табличен вид. 

Решава текстови задачи, свързани 

с изучените мерни единици за 

маса. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Решава задачи за развитие на 

креативността. 

– Разпознаване на мерните 

единици за маса тон, 

килограм и грам и връзките 

между тях. 

Аритметични действия с 

именувани числа. 

Пресмятане на числови 

изрази. 

Използване на информация, 

представена в таблица с 

данни. 

Решаване на текстови 

задачи, свързани с 

изучените мерни единици за 

маса. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Екипно решаване на задачи 

за развитие на 

креативността. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Писмена 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 52 и 53. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

38.; 

39. 

26. Мога да намирам 

половинка, 

третинка, 

четвъртинка и 

десетинка 

Затвърдяване Намира половинката, третинката, 

четвъртинката и десетинката на 

дадено число. 

Намира стойности на числови 

изрази. 

Решава съставни текстови задачи в 

права форма. 

Тълкува получените резултати. 

Решава задачи с комбинаторен 

характер. 

половинка, 

третинка, 

четвъртинка, 

десетинка 

Намиране на половинка, 

третинка, четвъртинка и 

десетинка на дадено число. 

Пресмятане на числови 

изрази. 

Решаване на съставни 

текстови задачи. 

Тълкуване на получените 

резултати. 

Екипно решаване на 

комбинаторни задачи. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 54 и 55. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40. 27. Мога да намирам 

частно на числа от 

вида 312 : 3 

 

Затвърдяване 

 

Извършва действие деление на 

трицифрено с едноцифрено число, 

когато частното е трицифрено 

число с цифра на десетиците нула. 

Прави проверка на делението с 

умножение. 

Намира неизвестно делимо. 

Записва числови изрази по 

математически текст и намира 

стойностите им. 

Решава съставни текстови задачи. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Извлича информация от диаграма. 

– Деление на числа от вида 

312 : 3. 

Използване на връзката 

между умножението и 

делението за проверка на 

делението с умножение. 

Намиране на неизвестно 

делимо. 

Записване на числови изрази 

по математически текст и 

намиране на стойностите им. 

Решаване на съставни 

текстови задачи. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Екипно решаване на задачи.  

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Писмена 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 56 и 57. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

41.; 

42. 

28. Мога да намирам 

частно на числа от 

вида 258 : 3. 

Познавам мерната 

единица за време 

секунда 

Затвърдяване Извършва действие деление на 

трицифрено с едноцифрено число, 

когато частното е двуцифрено 

число. 

Познава мерната единица за време 

секунда. 

Познава връзките между мерните 

единици за време. 

Сравнява именувани числа (с 

мерните единици за време). 

Пресмята числови изрази. 

Решава геометрични задачи. 

Решава задачи с мерни единици за 

време. 

– Деление на числа от вида 

258 : 3. 

Разпознаване на мерната 

единици за време секунда. 

Сравняване на именувани 

числа (с мерните единици за 

време). 

Пресмятане на числови 

изрази. 

Решаване на геометрични 

задачи. 

Екипно решаване на задачи, 

свързани с изучените мерни 

единици за време. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 58 и 59. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

43. 29. Мога да умножавам 

и деля числата до 

1000 с едноцифрено 

число 

Затвърдяване 

 

Извършва действията умножение и 

деление на числата до 1000 с 

едноцифрено число.  

Извършва проверка на делението с 

умножение. 

Намира неизвестен множител и 

неизвестно делимо. 

Пресмята числови изрази. 

– 

 

Умножение и деление на 

числата до 1000 с 

едноцифрено число. 

Използване на връзката 

между действията умножение 

и деление за проверка на 

делението чрез умножение. 

Намиране на неизвестен 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 60 и 61. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Решава съставни текстови задачи. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Намира неизвестно число, като 

използва модели-графи. 

Решава занимателна задача „Лов на 

числа“. 

множител и неизвестно 

делимо. 

Пресмятане на числови 

изрази. 

Решаване на съставни 

текстови задачи. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Намиране на неизвестно 

число чрез използване на 

модели-графи. 

Екипно решаване на 

занимателна задача. 

44.; 

45. 

30. Познавам числата 

до 1000. Знам и 

мога да извършвам 

действията 

събиране и 

изваждане на 

числата до 1000 

Преговор с 

обобщение 

 

Познава числата от 0 до 1000 и 

принципа за образуване на 

редицата на естествените числа до 

1000. 

Сравнява число с числов израз 

(числата са именувани).  

Извършва аритметичните 

действия събиране и изваждане на 

числата до 1000. 

Намира неизвестно събираемо и 

неизвестно умаляемо. 

Пресмята числови изрази. 

Решава съставни текстови задачи в 

права и в косвена форма. 

Интерпретира съдържателно 

получените резултати. 

Решава задачи с мерни единици за 

маса. 

– Определяне мястото на 

всяко число в редицата на 

естествените числа до 1000. 

Разбиране на принципа за 

образуване на редицата на 

естествени числа. 

Сравняване на числа с 

числови изрази. 

Събиране и изваждане на 

числата до 1000. 

Намиране на неизвестно 

събираемо и неизвестно 

умаляемо. 

Пресмятане на числови 

изрази. 

Решаване на съставни 

текстови задачи. 

Съдържателно 

интерпретиране на 

получените резултати. 

Екипно решаване на задачи, 

свързани с изучените мерни 

единици за маса. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Писмена 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 62 и 63. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

46. 31. Знам и мога да 

извършвам 

Преговор с 

обобщение 

Извършва аритметичните 

действия умножение и деление на 

– Умножение и деление на 

числата до 1000. 

Текущо 

формиращо 

Учебно помагало 

„Математика с 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

действията 

умножение и 

деление с числата 

до 1000 

числата до 1000. 

Прави проверка на делението с 

умножение. 

Намира неизвестен множител и 

неизвестно делимо. 

Пресмята числови изрази. 

Решава задача с геометрично 

съдържание. 

Решава съставни текстови задачи в 

права и в косвена форма. 

Тълкува получените резултати. 

Решава задачи с комбинаторен 

характер. 

Използване на връзката 

между умножението и 

делението за проверка на 

делението с умножение. 

Намиране на неизвестен 

множител и неизвестно 

делимо. 

Пресмятане на числови 

изрази. 

Решаване на геометрична 

задача. 

Решаване на съставни 

текстови задачи. 

Тълкуване на получените 

резултати. 

Екипно решаване на задача 

от комбинаториката. 

оценяване 

Писмена 

проверка 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 64 и 65. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 

47.; 

48. 

32. Знам и мога в края 

на трети клас 

Преговор с 

обобщение  

Извършва аритметичните 

действия събиране, изваждане, 

умножение и деление на числата 

до 1000. 

Прави проверка на изваждането и 

на делението. 

Съставя равенство с неизвестно 

число и го намира. 

Решава текстова задача. 

Извлича и използва информация, 

представена в табличен и 

схематичен вид. 

– Събиране, изваждане, 

умножение и деление на 

числата до 1000. 

Проверка на изваждането и 

на делението. 

Съставяне на равенство с 

неизвестно число и 

намирането му. 

Решаване на текстови 

задачи. 

Използване на информация, 

представена в таблица с 

данни и схема. 

Екипно решаване на задачи. 

Текущо 

формиращо 

оценяване 

Писмена 

проверка 

Учебно помагало 

„Математика с 

Мат и Ема 3“ за 

ИУЧ – с. 66 и 67. 

„ Математически 

приключения“ 

изд.“Просвета“ 
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

за избираемите учебни часове за 4. Клас по български език и литература 

34 седмици х 1,5 часа = 51 часа 

№ по 

ред 

У
ч

еб
н

а
 с

ед
м

и
ц

а
 

п
о
 р

ед
 

Тема на урочната 

единица 
Очаквани резултати от обучението Методи при работа 

Бележки/ 

коментари 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Моята родина. 

„Завръщане“. Леда 

Милева 

(с. 2 и 3) 

Открива посланието на текста. 

Познава съдържанието на значими произведения на 

класиката и съвременната литература за деца, 

посветени на България. 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои, епизоди, картини. 

Беседа за родината. Изясняване на значението 

на непознатата лексика. Самостоятелен прочит 

и подборно четене. Откриване на епитетите в 

стихотворението. Словесно рисуване на 

картини по стихотворението. 

 

2 1 В света на поезията. 

„Случка“. Мария Донева 

(с. 4 и 5) 

Открива олицетворение в художествен текст. 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои, епизоди, картини. 

Беседа. Четене и разбиране.   

3 2 В света на поезията. 

„Случка“. Мария Донева 

(с. 4 и 5) 

Открива олицетворение в художествен текст. 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои, епизоди, картини. 

Беседа. Четене и разбиране. Осмисляне и 

затвърдяване на ново понятие – 

„олицетворение“. 
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1 2 3 4 5 6 

4 2 Мога да изговарям 

гласните и съгласните 

звукове и да пиша 

правилно буквите им 

(с. 6 и 7) 

Открива в корелативни двойки тесните и широките 

гласни звукове. 

Познава начини за правописна проверка на гласни 

звукове в неударена сричка. 

Открива в правописен речник думи с несъответствие 

между изговор и правопис. 

Открива в корелативни двойки звучни и беззвучни 

съгласни звукове. 

Познава начини за правописна проверка на звучен 

съгласен звук. 

Пише правилно беззвучния съгласен звук т в средата 

и в края на думата. 

Актуализация. Затвърдяване на алгоритъма за 

правописна проверка на гласен звук в 

неударена сричка. Затвърдяване на алгоритъма 

за правописна проверка на непостоянно ъ. 

Работа с правописен речник. 

Актуализация. Правопис на звучен съгласен в 

краесловие. Правопис на звучен съгласен пред 

беззвучен. 

Правопис на думи с група съгласни. 

 

5 3 В света на басните. 

„Работният кос“. Банчо 

Банов 

(с. 8 и 9) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучаваното 

произведение. 

Открива връзките между мотивите и действията на 

героите. 

Беседа. 

Четене с разбиране на художествено 

произведение. Подборно четене и беседа. 

 

6 3 В света на басните. 

„Работният кос“. Банчо 

Банов 

(с. 8 и 9) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучаваното 

произведение. 

Открива връзките между мотивите и действията на 

героите. 

Четене с разбиране на художествено 

произведение. Беседа. 

 

7 4 В света на приказките. 

„Слънцето и облакът“. 

Джани Родари 

(с. 10 и 11) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучаваното 

произведение. 

Открива връзките между мотивите и действията на 

героите. 

Беседа. 

Четене с разбиране на художествено 

произведение. Подборно четене и беседа. 

 

8 4 Мога да откривам и 

образувам сложни думи 

(с. 12 и 13) 

Познава сложните думи като образувани от два 

корена. 

Образува сложни думи по различни начини. 

Използва правилно сложните думи в речта си. 

Пише правилно сложни думи. 

Актуализация на новото понятие. Затвърдяване 

чрез учебни задачи за откриване и образуване 

на сложни думи. Правопис на сложните думи. 

 

9 5 Мога да откривам и 

образувам сложни думи 

(с. 12 и 13) 

Познава сложните думи като образувани от два 

корена. 

Образува сложни думи по различни начини. 

Използва правилно сложните думи в речта си. 

Пише правилно сложни думи. 

Решаване на езикови задачи. 

Писане под диктовка. 
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1 2 3 4 5 6 

10 5 Легендите разказват. 

„Връх Мургаш“. „Легенда 

за София“ 

(с. 14 и 15) 

Разпознава легендата като жанр. 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучавано произведение. 

Познава съдържанието на значими произведения на 

фолклора, посветени на българския народ. 

Познава произведения, свързани с нравствените 

добродетели на българския народ. 

Беседа. 

Четене и разбиране. Осмисляне на понятието 

„легенда“. Определяне на епизодите в 

развитието на действието. Откриване на 

описанието на герой в текста. 

 

11 6 Разпознавам изреченията в 

българския език 

(с. 16 и 17) 

Разпознава съобщителни, въпросителни, 

възклицателни и подбудителни изречения. 

Оформя пунктуационно правилно края на 

изречението. 

Използва различни словоредни варианти на 

изречение. 

Разпознава графически пряка от непряка реч. 

Актуализация на видовете изречения по цел на 

изказване. Образуване на различни по цел на 

изказване изречения от свободен набор от 

думи.  

 

12 6 Разпознавам изреченията в 

българския език 

(с. 16 и 17) 

Разпознава съобщителни, въпросителни, 

възклицателни и подбудителни изречения. 

Оформя пунктуационно правилно края на 

изречението. 

Използва различни словоредни варианти на 

изречение. 

Разпознава графически пряка от непряка реч. 

Актуализация. Решаване на езикови задачи.  

13 7 Мога да откривам подлога 

в изречението 

(с. 18 и 19) 

Разпознава подлога като главна част на изречението. Актуализация на новото понятие. Допълване 

на подлог. Тестови задачи. Словотворчески 

задачи. 

 

14 7 Мога да откривам 

сказуемото в изречението 

(с. 20 и 21) 

Разпознава сказуемото като основа на изречението. Актуализиране на новото понятие. Прилагане 

на компетентностите в учебни задачи за: 

допълване на сказуемо в изречения, 

съгласуване на сказуемото с подлога.  

 

15 8 Мога да откривам 

сказуемото в изречението 

(с. 20 и 21) 

Разпознава сказуемото като основа на изречението. Актуализиране на новото понятие. Решаване 

на словотворческа задача.  

 

16 8 В света на приказките. 

„Кратунката“. По Анастас 

Стоянов 

(с. 22 и 23) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучаваното 

произведение. 

Открива връзката между мотивите и действията на 

героите. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Беседа. 

Четене и разбиране. Определяне на епизодите 

в развитието на действието. Подборно четене. 
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17 9 Мога да пиша правилно 

просто и сложно 

изречение 

(с. 24 и 25) 

Разпознава видовете изречения по цел на изказване. 

Познава простото изречение като вид изречение по 

състав. 

Оформя пунктуационно правилно края на 

изречението. 

Ориентира се за простото изречение в състава на 

сложното по броя на сказуемите. 

Отделя със запетаи простите изречения в състава на 

сложното изречение. 

Актуализация. Самостоятелно писмено 

решаване на учебни задачи.  

 

18 9 Мога да пиша правилно 

просто и сложно 

изречение 

(с. 24 и 25) 

Разпознава видовете изречения по цел на изказване. 

Познава простото изречение като вид изречение по 

състав. 

Оформя пунктуационно правилно края на 

изречението. 

Ориентира се за простото изречение в състава на 

сложното по броя на сказуемите. 

Отделя със запетаи простите изречения в състава на 

сложното изречение. 

Самостоятелно писмено решаване на учебни 

задачи. Тестова задача. Колективно обсъждане. 

 

19 10 Коледа е! 

„Дядо Коледа започва 

работа в зоопарка“. По 

Тери Прачет 

(с. 26 и 27) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучавано произведение. 

Открива връзките между мотивите и действията на 

героите. 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Беседа. 

Четене и разбиране. Подборно четене. Отговор 

на въпрос по произведението. 

 

20 10 В света на приказките. 

„Златната тиква“. По 

Братя Грим 

(с. 28 и 29) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучавано произведение. 

Открива връзките между мотивите и действията на 

героите. 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Беседа. 

Четене и разбиране. Подборно четене.  

 

21 11 В света на приказките. 

„Златната тиква“. По 

Братя Грим 

(с. 28 и 29) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучавано произведение. 

Открива връзките между мотивите и действията на 

героите. 

Беседа. 

Подборно четене. Отговор на въпрос по 

произведението. 

 



7 

1 2 3 4 5 6 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

22 11 Зная как да определям 

времето на глагола 

(с. 30 и 31) 

Определя сегашно, бъдеще и минало време на глагола. 

Открива примери за съвместната употреба на 

различните глаголни времена – сегашно, минало, 

бъдеще. 

Употребява правилно сегашно, бъдеще и минало 

време на глагола. 

Актуализиране на новото понятие. 

Индивидуално изпълнение на учебни задачи за 

определяне на времето на глаголи, 

преобразуване на глаголи в различно глаголно 

време, съставяне на изречения с глагол в 

съответно време, словотворческа задача. 

 

23 12 В света на поезията. 

„Зимна картина“. Младен 

Исаев 

(с. 32 и 33) 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои и картини в произведението. 

Открива връзките между мотивите и действията на 

героите. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Самостоятелно четене. 

Подборно четене. Беседа. 

Изразително четене.  

 

24 12 В света на поезията. 

„Зимна картина“. Младен 

Исаев 

(с. 32 и 33) 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои и картини в произведението. 

Открива връзките между мотивите и действията на 

героите. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Самостоятелно четене. 

Беседа. 

Изразително четене. Създаване на текст във 

връзка с произведението. 

 

25 13 Мога да изговарям и пиша 

правилно глаголите 

(с. 34 и 35) 

Различава правилно глаголите в първо, второ и трето 

лице, единствено и множествено число. 

Определя сегашно, бъдеще и минало време на глагола. 

Прави разлика между изговора и правописа на 

окончанията -а, -ат, -я, -ят на глаголите за сегашно 

време. 

Употребява правилно формите на глаголите с 

окончание -а, -я или -м в първо лице единствено число. 

Пише правилно думи с представки. 

Пише отделно думите без ударение. 

Актуализация на изучените правописни 

правила. Прилагане в ситуация на 

индивидуална и колективна дейност чрез 

решаване на правописни задачи. 

 

26 13 Преразказвам кратко 

приказка. 

„Надбягването на 

костенурките“. По Джани 

Родари 

(с. 36 и 37) 

Прави преразказ на текст, като предава накратко и 

последователно съдържанието му. 

Четене с разбиране на художествен текст. 

Подготовка и самостоятелно писмено 

изпълнение. 
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27 14 Преразказвам кратко 

приказка. 

„Надбягването на 

костенурките“. По Джани 

Родари 

(с. 36 и 37) 

Прави преразказ на текст, като предава накратко и 

последователно съдържанието му. 

Преобразува пряка в непряка реч. 

Прилага различни начини за поправка (редактиране) 

на текст – чрез заместване, добавяне, съкращаване, 

разместване. 

Редактиране и поправяне на собствен текст.   

28 14 Мога да членувам 

съществителните имена 

(с. 38 и 39) 

Разпознава подлога и сказуемото като части на 

изречението. 

Разпознава определителния член за мъжки, женски и 

среден род и за множествено число. 

Актуализиране на знанията и 

компетентностите за членуване на 

съществителните имена. Индивидуални и 

колективни методи на работа за прилагане на 

съответните умения. Писане на текст под 

диктовка. 

 

29 15 Мога да проверявам 

правописа на 

съществителните имена 

(с. 40 и 41) 

Разпознава сродни думи по общия им корен. 

Прави правописна проверка чрез сродни думи. 

Пише правилно думи с представки. 

Разпознава пълен и кратък определителен член на 

съществителното име от м. р. ед. ч. чрез проверка с 

личното местоимение той. 

Актуализация на алгоритъм за проверка на 

гласен в неударена сричка, звучен съгласен 

пред беззвучен, правопис на представки, 

членуване на съществителни имена. 

Индивидуални и колективни методи на 

обучение. 

 

30 15 Мога да проверявам 

правописа на 

съществителните имена 

(с. 40 и 41) 

Разпознава сродни думи по общия им корен. 

Прави правописна проверка чрез сродни думи. 

Пише правилно думи с представки. 

Разпознава пълен и кратък определителен член на 

съществителното име от м. р. ед. ч. чрез проверка с 

личното местоимение той. 

Решаване на езикови задачи. 

Писане на текст под диктовка. 

 

31 16 Мога да пиша правилно 

прилагателните имена 

(с. 42 и 43) 

Разпознава сродни думи по общия им корен. 

Прави правописна проверка чрез сродни думи. 

Пише правилно степенувани прилагателни имена. 

Пише правилно прилагателни имена с двойно -н-  

(-нн-) в ж. р., ср. р. и мн. ч. 

Разпознава подлога като главна част на изречението. 

Репродуктивни методи за актуализация на 

знанията и компетентностите, свързани с 

прилагателното име. Обяснително-

илюстративни методи, свързани с прилагане на 

изучените правописни правила.  

 

32 16 В света на приказките. 

„Слънчовата годеница“. 

По Стоян Керелезов 

(с. 44 и 45) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучавано произведение. 

Открива връзката между мотивите и действията на 

героите. 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Беседа. Самостоятелен прочит. 

Подборно четене. Определяне на епизодите в 

развитието на действието. 
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Познава произведения от детската литература, 

свързани с нравствени добродетели. 

33 17 В света на приказките. 

„Слънчовата годеница“. 

По Стоян Керелезов 

(с. 44 и 45) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучавано произведение. 

Открива връзката между мотивите и действията на 

героите. 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Познава произведения от детската литература, 

свързани с нравствени добродетели. 

Подборно четене. Устен подробен преразказ. 

Устен преразказ от името на героя. 

 

34 17 Мога да разпознавам и 

определям числителните 

имена 

(с. 46 и 47) 

Познава числителното име като част на речта. 

Разпознава числителните имена – бройни и редни. 

Актуализация на знанията и компетентностите 

за разпознаване на числителното име. 

Индивидуални и колективни методи с 

репродуктивен характер. Обяснително-

илюстративни методи за прилагане на новото 

умение. 

 

35 18 Мога да членувам 

числителните имена 

(с. 48 и 49) 

Познава числителното име като част на речта. 

Разпознава числителните имена – бройни и редни. 

Разпознава подлога като главна част на изречението. 

Актуализация. Практически методи за 

прилагане на правописното умение. 

Решаване на учебни задачи за членуване на 

числителни имена, допълване на правилния 

определителен член. 

 

36 18 Мога да членувам 

числителните имена 

(с. 48 и 49) 

Познава числителното име като част на речта. 

Разпознава числителните имена – бройни и редни. 

Разпознава подлога като главна част на изречението. 

Решаване на езикови задачи. 

Писане на текст под диктовка. 

 

37 19 В света на приказките. 

„Водопадът и 

кладенчето“. По Лада 

Галина 

(с. 50 и 51) 

Открива взаимовръзката между епизодите в 

развитието на действието в изучавано произведение. 

Открива връзката между мотивите и действията на 

героите. 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Самостоятелен прочит. 

Подборно четене. Методи за характеристика на 

литературните герои.  

 

38 20 Отговарям на въпрос по 

художествен текст 

(с. 52 и 53) 

Отговаря писмено на поставен въпрос към 

художествен текст, като посочва аргументи от текста. 

Правописна подготовка. 

Писмен отговор на въпрос. 
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39 21 Отговарям на въпрос по 

художествен текст 

(с. 52 и 53) 

Отговаря писмено на поставен въпрос към 

художествен текст, като посочва аргументи от текста. 

Редактиране и поправяне на собствен текст.  

40 22 Зная как да използвам 

думите в речта 

(с. 54 и 55) 

Определя прякото и преносното значение на думите. 

Разпознава синонимите като близки по значение 

думи. 

Разграничава синоними от сродни думи. 

Подбира думи в съответствие с конкретен езиков 

контекст и комуникативна ситуаци. 

Практически учебни задачи и упражнения, 

свързани с прякото и преносното значение на 

думите. 

 

41 23 В света на поезията. 

„Звездичка“. Петя 

Дубарова 

(с. 56 и 57) 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Самостоятелен прочит. 

Подборно четене. Беседа, свързана с 

настроението в произведението.  

 

42 24 В света на поезията. 

„Балът на цветята“. По 

Атанас Капралов 

(с. 56 и 57) 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Самостоятелен прочит. 

Подборно четене. Беседа, свързана с 

настроението в произведението.  

 

43 25 Различавам синоними от 

антоними 

(с. 58 и 59) 

Познава антонимите като думи с противоположно 

значение. 

Определя значението на антонимите в езиковия 

контекст. 

Разпознава антонимни отношения между думи. 

Употребява уместно в речта си антоними. 

Разграничава синоними от антоними. 

Практически задачи, свързани с: отделяне на 

антонимни двойки, преобразуване на текст 

чрез замяна на думи с техни антоними.  

 

44 26 Съчинявам невероятна 

история по две думи 

(с. 60 и 61) 

Съчинява текст по словесна опора (две думи). Актуализация на правила. 

Планиране на собствения текст. 

Самостоятелно писмено изпълнение на 

речевата задача. 

 

45   27 Съчинявам невероятна 

история по две думи 

(с. 60 и 61) 

Съчинява текст по словесна опора (две думи). Актуализация на правила. 

Редактиране и поправяне на собствен текст. 

 

46 28 Какво научих за звуковете 

и буквите в българския 

език 

(с. 62 и 63) 

Разграничава твърди и меки съгласни. 

Познава начини за отбелязване на меки съгласни 

звукове. 

Изговаря книжовно меки съгласни. 

Прилага начини за правописна проверка на гласни 

звукове в неударена сричка и на съгласни звукове в 

средата на думата. 

Практически упражнения за разграничаване на 

твърди и меки съгласни звукове. Правописна 

проверка. 

Работа с правописен речник.  
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Открива несъответствие между изговор и правопис 

на гласни и съгласни звукове. 

Пише правилно прилагателни имена с двойно -н-  

(-нн-) в ж. р., ср. р. и мн. ч. 

47 29 Какво научих за строежа 

на думата и изреченията в 

българския език 

(с. 64 и 65) 

Разграничава корена като най-важна значеща част на 

думата. 

Разграничава представката като словобразуваща част 

на думата. 

Разпознава сродни думи по общия им корен. 

Пише правилно думи с представки. 

Познава сложните думи като образувани от два корена. 

Образува сложни думи по различни начини. 

Пише правилно сложни думи. 

Разпознава съобщителни, въпросителни, възклицателни 

и подбудителни изречения. 

Оформя пунктуационно правилно края на изреченията. 

Разпознава подлога като главна част на изречението. 

Разпознава сказуемото като главна част на изречението. 

Разграничава просто от сложно изречение. 

Ориентира се за простото изречение в състава на 

сложното по броя на сказуемите. 

Отделя със запетая простите изречения в състава на 

сложното изречение. 

Упражнения за образуване на думи с 

представки, правопис на представки, 

образуване и правопис на сложни думи. 

Упражнения за определяне на изречения от 

текст по цел на изказване и по състав и 

откриване на главните части в изречение. 

 

48 30 Какво научих за строежа 

на думата и изреченията в 

българския език 

(с. 64 и 65) 

Разграничава корена като най-важна значеща част на 

думата. 

Разграничава представката като словобразуваща част 

на думата. 

Разпознава сродни думи по общия им корен. 

Пише правилно думи с представки. 

Познава сложните думи като образувани от два 

корена. 

Образува сложни думи по различни начини. 

Пише правилно сложни думи. 

Разпознава съобщителни, въпросителни, 

възклицателни и подбудителни изречения. 

Оформя пунктуационно правилно края на 

изреченията. 

Разпознава подлога като главна част на изречението. 

Упражнения за образуване на думи с 

представки, правопис на представки, 

образуване и правопис на сложни думи. 

Упражнения за определяне на изречения от 

текст по цел на изказване и по състав и 

откриване на главните части в изречение. 

Писане на текст под диктовка. 
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1 2 3 4 5 6 

Разпознава сказуемото като главна част на 

изречението. 

Разграничава просто от сложно изречение. 

Ориентира се за простото изречение в състава на 

сложното по броя на сказуемите. 

Отделя със запетая простите изречения в състава на 

сложното изречение. 

49 31 За книгите 

(с. 66 и 67) 

Използва факти и идеи от нехудожествен текст при 

писмен отговор на поставен въпрос. 

Правописна подготовка. Самостоятелно 

писмено създаване на текст. 

Редактиране и поправяне на собствен текст. 

 

50 32 В света на поезията. 

„Българската книга“. 

Атанас Цанков 

(с. 68 и 69) 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Самостоятелен прочит. 

Подборно четене. Беседа, свързана с 

настроението в произведението.  

 

51 33 

34 

В света на поезията. 

„Българската книга“. 

Атанас Цанков 

(с. 68 и 69) 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към 

герои в произведението. 

Аргументира отговора си на въпрос, свързан със 

съдържанието на художествен текст. 

Създаване на кратък писмен текст по 

поставена комуникативна задача. 
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Годишно тематично разпределение: 

 

Ме

сец 

Седми

ца 

Тема Очаквани резултати Методи и 

средства на 

обучение 

Бел

ежк

и 

IX 1. Числата до 

1000. 

Събиране и 

изваждане 

Познава числата до 1000, сравнява 

ги, представя ги като единици от 

различни редове; събира, изважда 

числата до 1000; намира 

неизвестно събираемо, умаляемо. 

Намира обиколка на триъгълник, 

на правоъгълник. 

беседа – 

репродуктивна, 

евристична, 

упражнение,мо

делиране, 

работа с учебно 

помагало 

„Искам да 

науча повече 

по математика 

– 4. клас“; 

формиращо 

оценяване, 

индивидуални 

беседи 

 

IX 2. Умножение и 

деление с 

едноцифрено 

число. 

Текстови 

задачи 

Извършва аритметичните 

действия умножение, деление на 

числата до 1000 с едноцифрено 

число. Намира неизвестен 

множител, делимо. Намира 

обиколка на триъгълник, на 

правоъгълник. Решава съставни 

текстови задачи. 

  

X 3. Геометрични 

фигури. 

Измерване 

Разпознава геометричните фигури 

отсечка, триъгълник, 

правоъгълник. Определя вида на 

триъгълниците според страните и 

ъглите. Намира обиколка на 

фигура. 

Познава мерните единици за 

дължина, време, маса. Решава 

съставни текстови задачи.  

  

X 4. Естествените 

числа 

Познава многоцифрените числа и 

принципа на образуване на 

редицата на естествените числа. 

Брои в прав и в обратен ред по 

единици, десетици, стотици, 

хиляди, десетохиляди и т.н. 

Обяснява връзката между 

  



редовете в записа на числата в 

десетичната позиционна бройна 

система. Сравнява 

многоцифрените числа. Представя 

числата като сбор от единици от 

различни редове. Решава текстови 

задачи и определя съответствие 

между спомагателен модел и 

конкретна текстова задача. 

X 5. Окръжност. 

Римски 

цифри 

Разпознава геометричната фигура 

окръжност и елементите й – 

център, радиус. Чертае окръжност 

с пергел. Сравнява 

многоцифрените числа. Представя 

числата като сбор от единици от 

различни редове. 

Записва числата от 1 до 20 и 

числата 50 и 100 с римски цифри. 

  

X 6. Събиране и 

изваждане на 

естествените 

числа без 

преминаване 

Извършва действията събиране и 

изваждане на многоцифрените 

числа без преминаване. Решава 

съставни текстови задачи, 

релациите в които са зададени в 

пряка или в косвена форма. 

  

X 7. Намиране на 

неизвестен 

умалител, 

неизвестно 

умаляемо 

Извършва действията събиране и 

изваждане на многоцифрените 

числа без преминаване. Намира 

неизвестен умалител, като 

използва връзката между 

действията събиране и изваждане 

и зависимостите между 

компонентите и резултатите при 

тях. Решава съставни текстови 

задачи.  

  

XI 8. Измерване и 

чертане на 

ъгъл. 

Геометрични 

задачи  

Познава градуса като мерна 

единица за измерване на ъгъл и 

нейното означение. Измерва с 

транспортир големина на ъгъл. 

Чертае ъгъл по зададена мерна 

  



единица. Намира обиколка на 

фигура. 

 

XI 9. Събиране на 

естествените 

числа с 

преминаване 

Извършва действието събиране на 

естествените числа с преминаване. 

Използва свойствата на 

събирането при пресмятане или 

сравняване на числови изрази. 

Решава съставни текстови задачи. 

  

XI 10. Изваждане 

на 

естествените 

числа с 

преминаване 

Извършва действието изваждане 

на естествените числа с 

преминаване. Открива 

закономерности при извършване 

на действие изваждане. Решава и 

съставя текстови задачи. Намира 

обиколка на фигури. 

  

XI 11. „Вълшебният 

триъгълник“. 

Куб. 

Правоъгълен 

паралелепип

ед.  

Извършва действията събиране и 

изваждане на естествените числа с 

преминаване. Решава и съставя 

текстови задачи. Открива 

закономерности при пресмятане 

на сборове. Записва числата от 1 

до 20 и числата 50 и 100 с римски 

цифри. Разпознава геометричните 

тела куб, правоъгълен 

паралелепипед. Посочва 

елементите на телата куб, 

правоъгълен паралелепипед – 

стена, връх, ръб. Съставя и решава 

текстови задачи, релациите в 

които са зададени в пряка и/или в 

косвена форма. 

  

XII 12. Мога 

самостоятелн

о да решавам 

задачите 

Познава многоцифрените числа и 

принципа на образуване на 

редицата на естествените числа. 

Извършва действията събиране и 

изваждане на естествените числа с 

преминаване. Извършва 

действията умножение и деление 

на числата до 1000 с едноцифрено 

число. Решава и съставя текстови 

задачи. Намира неизвестен 

  



умалител. Намира обиколка на 

фигура. 

XII 13. Умножение 

на 

многоцифрен

о число с 

едноцифрено 

число. Игра 

със 

стрелички. 

Пирамида. 

Конус. 

Цилиндър. 

Кълбо 

Извършва действие умножение на 

многоцифрени числа с 

едноцифрено число. Решава 

задачи за обиколка на фигура. 

Решава съставни текстови задачи, 

зададени чрез използване на пряка 

или на косвена формулировка на 

релацията. 

Разпознава геометричните тела 

цилиндър, пирамида, конус, 

кълбо. 

  

XII 14. Умножение 

на 

естествените 

числа с 

едноцифрено 

число 

Извършва действие умножение на 

многоцифрени числа с 

едноцифрено число. Решава 

задачи за обиколка на фигура. 

Решава съставни текстови задачи, 

зададени в пряка и в косвена 

формулировка на релацията. 

Представя ситуация от 

заобикалящия реален свят с 

числови изрази. 

  

I 15. Математичес

ко 

състезание. 

Отбор 

„Вихър“, 

отбор 

„Комета“ 

Познава многоцифрените числа и 

принципа на образуване на 

редицата на естествените числа. 

Записва числата от 1 до 20 и 

числата 50 и 100 с римски цифри. 

Извършва аритметичните 

действия събиране, изваждане на 

многоцифрените числа, 

умножение на изучените числа 

едноцифрен множител. Намира 

неизвестно число в равенство. 

Решава съставни текстови задачи, 

намира обиколка на фигура. 

  

I 16. Лице на 

правоъгълни

к 

Познава мерните единици за лице 

и техните означения – кв. мм, кв. 

см, кв. дм, кв. м, кв. км, декар. 

Намира лице на правоъгълник. 

Решава задачи за намиране на 

  



лице и на обиколка на 

правоъгълник. 

I 17. Деление на 

многоцифрен

и числа с 

едноцифрено 

число 

Извършва аритметичното 

действие деление на 

многоцифрени числа с 

едноцифрено число. Решава 

съставни текстови задачи с пряка 

и с косвена формулировка на 

релациите. Намира неизвестен 

множител и делител. Чертае 

окръжност с пергел. 

  

I 18. Деление на 

естествени 

числа с 

едноцифрено 

число 

Извършва аритметичното 

действие деление на 

многоцифрени числа с 

едноцифрено число. Пресмята 

числови изрази с изучените 

действия. Решава съставни 

текстови задачи с пряка и с 

косвена формулировка на 

релациите. Решава задачи за 

намиране на обиколка и на лице 

на правоъгълник. 

  

II 19. Намиране на 

неизвестно 

делимо, 

неизвестен 

делител 

Намира неизвестно делимо, 

неизвестен делител, като използва 

връзката между действията 

умножение и деление и 

зависимостите между 

компонентите и резултатите при 

тези действия. Решава задачи за 

намиране на страна на 

правоъгълник по дадени лице и 

друга страна. 

  

II 20. Мога 

самостоятелн

о да решавам 

задачите 

Извършва аритметичните 

действия умножение и деление на 

многоцифрени числа с 

едноцифрено число. Решава 

съставни текстови задачи с пряка 

и с косвена формулировка на 

релациите. Намира неизвестен 

множител, делител, делимо. 

Решава задачи за обиколка и за 

лице на правоъгълник. Измерва и 

  



чертае ъгли по дадена градусна 

мярка.. 

II 21. Умножение 

на 

многоцифрен

и числа с 

двуцифрено 

число 

Извършва действие умножение на 

многоцифрени числа с 

двуцифрено число. Решава задачи 

за обиколка на фигура. Решава 

съставни текстови задачи, 

зададени в пряка и в косвена 

формулировка на релацията. 

Представя ситуация от 

заобикалящия реален свят с 

числови изрази. 

  

II 22. Умножение 

на 

многоцифрен

и числа с 

двуцифрено 

число 

Извършва действие умножение на 

многоцифрени числа с 

двуцифрено число. Решава задачи 

за обиколка и лице на фигура. 

Намира неизвестно делимо в 

равенство. 

  

III 23. Деление на 

многоцифрен

и числа с 

двуцифрено 

число 

Извършва действие деление на 

многоцифрени числа с 

двуцифрено число с брой на 

единиците нула. Извършва 

деление на числата до 1000 с 

двуцифрен делител. Пресмята и 

сравнява числови изрази. Решава 

съставни текстови задачи. 

  

III 24. Деление на 

многоцифрен

ите числа с 

двуцифрено 

число 

Извършва действие деление на 

многоцифрени числа с 

двуцифрено число. Решава 

съставни текстови задачи, 

зададени в пряка и в косвена 

формулировка на релацията. 

Представя ситуация от 

заобикалящия реален свят с 

числови изрази. 

  

III 25. Деление на 

числата след 

1000 с 

двуцифрено 

число 

Извършва действие деление на 

многоцифрени числа с 

двуцифрено число. Решава 

съставни текстови задачи, 

зададени в пряка и в косвена 

формулировка на релацията. 

Намира обиколка и лице на 

правоъгълник. Представя 

  



ситуация от заобикалящия реален 

свят с числови изрази. 

III 26. Решаване на 

задачи 

Извършва аритметичните 

действия събиране, изваждане, 

умножение и деление с 

едноцифрено и с двуцифрено 

число. Пресмята числови изрази, 

намира неизвестни компоненти в 

равенство. Решава съставни 

текстови задачи. 

  

IV 27. Решаване на 

задачи 

Извършва аритметичните 

действия събиране, изваждане, 

умножение и деление с 

едноцифрено и с двуцифрено 

число. Пресмята числови изрази, 

намира неизвестни компоненти в 

равенство. Решава съставни 

текстови задачи. Намира обиколка 

и лице на правоъгълник. Пресмята 

чрез използване на калкулатор. 

Разпознава някои геометрични 

тела. 

  

IV 28. Мога 

самостоятелн

о да решавам 

задачите 

Познава многоцифрените числа и 

принципа на образуване на 

редицата на естествените числа. 

Извършва аритметичните 

действия събиране, изваждане, 

умножение и деление с 

едноцифрено и с двуцифрено 

число. Пресмята числови изрази, 

намира неизвестни компоненти в 

равенство. Решава съставни 

текстови задачи. Намира обиколка 

и лице на правоъгълник. 

  

V 29. Естествените 

числа. 

Събиране и 

изваждане 

Познава многоцифрените числа и 

принципа на образуване на 

редицата на естествените числа. 

Извършва аритметичните 

действия събиране, изваждане с 

многоцифрени числа. Намира 

неизвестен умалител. Решава 

съставни текстови задачи. 

  



V 30. Умножение и 

деление с 

едноцифрено 

и с 

двуцифрено 

число 

Извършва аритметичните 

действия умножение, деление на 

многоцифрени числа с 

едноцифрено и с двуцифрено 

число. Намира неизвестен 

делител. Решава съставни 

текстови задачи. Измерва и чертае 

ъгли по дадена градусна мярка. 

  

V 31. Сравняване. 

Текстови 

задачи 

Пресмята и сравнява числови 

изрази. Решава съставни текстови 

задачи. Съставя задачи по даден 

спомагателен модел. 

  

V 32. Геометрични 

задачи 

Разпознава геометричната фигура 

окръжност и елементите й – 

център, радиус. Чертае окръжност. 

Намира обиколка на триъгълник и 

обиколка и лице на правоъгълник. 

Чертае триъгълник и 

правоъгълник в квадратна мрежа. 

  

VI 33. Мога 

самостоятелн

о да решавам 

задачите 

(НВО) 

Познава многоцифрените числа и 

принципа на образуване на 

редицата на естествените числа. 

Извършва аритметичните 

действия събиране, изваждане, 

умнонение и деление с 

едноцифрено и с двуцифрено 

число. Пресмята числови изрази, 

намира неизвестни компоненти в 

равенство. Решава съставни 

текстови задачи. Намира обиколка 

и лице на правоъгълник. 

  

VI 34. Математичес

ко 

състезание 

 

Познава многоцифрените числа и 

принципа на образуване на 

редицата на естествените числа. 

Записва числа с римски цифри. 

Извършва аритметичните 

действия събиране, изваждане на 

многоцифрените числа, 

умножение и деление на 

изучените числа с едноцифрено и 

с двуцифрено число. Намира 

неизвестно число в равенство. 

  



Решава съставни текстови задачи, 

намира обиколка на фигура. 
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І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 

      В обучението по български език в VII клас на прогимназиалния етап продължава 

овладяването  на базисни знания и умения  и отношения, предпоставка за запознаване на 

учениците със системата на съвременния български книжовен език и за развиване на 

тяхната комуникативна компетентност. Обучението по литература е насочено към 

овладяване на знания, умения и отношения, свързани с литературата и с изграждането на 

литературни и социокултурни компетентности на ученика. Тъй като със седми клас 

завършва основната образователна степен , акцентът е върху българската литература. 

Учебното съдържание  при разширената подготовка на учениците в седми клас 

покрива това  от общообразователната подготовка, като нивото на включените в него 

задачи са съобразени със знанията и уменията, придобити в шести клас. Те осигуряват 

по-разширено и по-задълбочено изучаване на български език и литература в училище, 

допълване на дефицити и надграждане над образователния минимум.  Пряко 

кореспондират с тематиката на учебната програма по предмета, утвърдена от МОН. 

Темите са насочени към практическо прилагане на усвоените знания и към 

усъвършенстване на уменията на учениците за създаване на устни и писмени текстове, за 

успешното решаване на задачи със структуриран и със свободен отговор. Акцентите са 

поставени върху задачи: 

 – За анализ на художествени текстове от учебната програма за общообразователна 

подготовка; 

– За редактиране на различни типове грешки в ученически текстове; 

– За създаване на текстове от различни жанрове, изучавани в седми клас. 

Разширената подготовка по български език и литература в седми  клас се осъществява 

в рамките на 1 учебен час седмично (36 часа годишно през първия и втория учебен срок). 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА 

 

1. Усвояване  и разширяване на знанията за седми клас. 

2. Подобряване на комуникативноречевата компетентност на учениците. 

3. Разширяване светогледа на учениците по отношение на националния и европейския 

културен контекст. 

4. Разширяване и обогатяване на литературната компетентност  на учениците чрез 

разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение. 

5. Активизиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено 

изучаване на езика и литературата. 

6. Задълбочено възприемане на предложените творби; придобиване на умения за четене с 

разбиране, за извличане на информация от различни текстове; формиране на мнение по 

зададени казуси и аргументиране с доказателства от текста. 

7. Изграждане на естетическо отношение към българската литература и нагласа за 

осмисляне на нейната национална самобитност. 

 

III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

1. Български език 

 

1. Текстът в масовата комуникация 

2. Извличане и обработване на информация от медиен текст 

3. Художествен текст 

4. Думата като лексикално средство в текста 

5. Думата в речниковия състав на българския език 

6. Звукови промени в думата 

7. Наклонение на глагола 



8. Преизказни глаголни форми 

9. Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения 

10. Съставно сказуемо 

11. Обособени части ва простото изречение 

12. Сложно съставно изречение 

13. Сложно смесено изречение 

9. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч 

 

В часовете за развиване на комуникативни компетентности  се усвояват умения върху 

следните теми: 

1. Дискусия 

2. Редактиране на текст 

     3. Отговор на нравствен въпрос 

 

2. Литература 

 

1. „Стани, стани, юнак балкански” и „Вятър ечи, Балкан стене”- Д. Чинтулов       

2. „На прощаване в 1868 г.” – Христо Ботев 

3. Из „Немили-недраги” (I, II, III, V, X глава, епилог) – Иван Вазов 

4. „Една българка” – Иван Вазов 

5. „Опълченците на Шипка” – Иван Вазов 

6. „Българският език” – Иван Вазов 

7. Из „До Чикаго и назад” (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското 

изложение…“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле....“); – Алеко 

Константинов 

8. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо пътува“ 

– Ал. Константинов 

9. „Неразделни” – Пенчо Славейков 

10. „Заточеници” – Пейо Яворов 

11. „По жътва” – Елин Пелин 

12. „По жицата” – Йордан Йовков 

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента 

литература се предвижда работа върху следните теми: 

1. Отговор на литературен въпрос 

2. Коментар на литературен цитат 

3. Разказ по преживяно 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УРОЧНАТА ЕДИНИЦА 

 

 У учениците се формират социокултурни, езикови, литературни и комуникативни 

компетентности, както следва: 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

             

Социокултурни компетентности 

Разбират зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и  ги използват в 

съответствие с нея. 

Разпознават текстовете според сферата на общуване. 

Търсят, извличат  и подбират информация от различни видове текст и от различни 

информационни източници. 

Използват информацията  от различни  видове текст и от различни информационни 

източници за решаване на определени комуникативни задачи. 

Задават въпроси и дават отговори по поставена от друг или по избрана от него тема. 



Изразяват твърдения и се аргументират. 

Разбират инструкции и работят по зададен модел в училищна  и в извънучилищна 

среда;       

Езикови компетентности 

Разпознават особеностите на медийния и художествения текст. 

Познават и прилагат книжовни езикови правила. 

Откриват и редактират езикови грешки. 

Владеят езикови  средства на езика, свързани с фонетични, с морфологични, със 

синтактични и с лексикални явления, и ги използват уместно в речевата практика  

Служат си с разнообразни синтактични конструкции и  използват синонимни варианти 

според целта на общуване.                 

Комуникативни  компетентности 

Слушане 

Умеят да изслушва мнения и да сравняват различни гледни точки при участие в 

дискусия.  

Разбират смисъла на познат и на непознат текст при слушане с определена 

комуникативна задача.  

Четене 

Разбират смисъла на познат и на непознат текст при четене. Изработват план на текст 

с определена комуникативна задача.  

Говорене 

Участват в дискусия, умеят да оспорят мнение, различно от своето, като проявяват 

толерантност и учтивост в общуването. 

Спазват правилата на книжовния изговор. Поставят логическо ударение, като се 

съобразяват с определена комуникативна цел.  

Създават в устна форма: 

изказване (при участие в дискусия) 

отговор на нравствен въпрос  

Писане 

    Планират, структурират, композират и графично оформят текста, който създават. 

    Спазват книжовни езикови правила. 

    Имат формирани правописни навици по отношение на често употребявани думи и на 

думи от терминологичната лексика.  

    Редактират текст.  

    Създават в писмена форма отговор на нравствен въпрос  

 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Социокултурни компетентности 

Различават основни ценности и норми на етническата национална общност и на 

гражданската национална общност.  

Съпоставят свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална 

общност човек и оценяват значенията им в съответния социокултурен контекст.  

Идентифицират интерпретирани в литературни текстове проблеми и конфликти, 

свързват примери  и за такива проблеми и конфликти с лични идеи, за да обосноват 

лична гледна точка.  

Разпознават по откъс от изучено произведение неговия автор и заглавието на самото 

произведение.  

Свързват имена на герои от изучено произведение с името на неговия автор и със 

заглавието на произведението.  

Свързват изучено произведение с името на автора, с жанра и с имена на герои от 

произведението.  

Свързват изучено произведение с интерпретирани в него мотиви.  



Определят начини, по които (откъс от) конкретен литературен текст въздейства 

естетически и се обосновават чрез примери от художествения изказ.  

Откриват в книжни и уеб базирани източници данни (факти, тълкувания на данни) факти 

и илюстративен материал, за да изпълнят конкретна изследователска задача, свързана 

например с творческата история, с историческите и/или авторовобиографичните 

обстоятелства на написването, с историята на четене, с издателската история на изучаван 

текст.  

Избират книжни и уеб базирани източници за изпълнение на конкретна 

изследователска задача. 

 

Литературни компетентности 

Различават и тълкуват  в изучавани повествователни текстове действията и развитието 

на героите в  сюжета 

    Разпознават и тълкуват функциите на структурни елементи на разказа и тълкуват 

изучавани разкази съобразно конкретните проявления на жанра. 

    Различават и тълкуват в изучавани поетически текстове преживявания, настроения, 

състояния на героя.  

Познават значението на понятията повест, ода , елегия, балада и разпознават техни 

жанрови характеристики; 

 Тълкуват откъси от изучавана повест, ода, елегия съобразно конкретните проявления 

на жанра.  

 Познават значението на понятията лирически говорител, композиция, лирически 

герой и обясняват техните функции за изграждане   образа на човека и света в 

литературните творби;  

 Обясняват значението на сюжета  в повествователни текстове. 

 Оценяват завършека на дълъг повествователен текст във връзка с неговия сюжет.   

 Подреждат събитията от фабулата на изучаваното произведение според сюжета. 

 Обясняват отношенията между началото и края на изучавани литературни текстове  

от различни жанрове и оценява значението назавършеността на текста.  

  Тълкуват смисъла на изречение от изучаван дълъг повествователен текст в 

повествователния контекст. 

  Различават необичайно струпване на думи със сходен звуков и/или морфемен състав 

в относително кратък откъс от художествен текст и обясняват значението му  за 

изграждането на смисъла на текста (откъса). 

  Различават в художествен текст нарушения на граматичните норми и/ или обясняват 

значението им за изграждане смисъла на текста (откъса). 

  Различават в  контекста на художествения  текст  двузначни/ двусмислени думи и 

изрази и обясняват значението им за изграждане смисъла на текста  (откъса). 

   

 Комуникативни  компетентности 

  Създават в писмена форма кратък отговор на литературен въпрос (коментар на 

литературен цитат) с цел да обосноват разбирането си за поставения под въпрос текстов 

елемент . 

  Създават в устна и писмена форма разказ по преживяно  с цел да изразят творчески 

действителни преживявания , чувстват и оценяват важността на това изразяване ,  

заинтригуват възприемателя с разказваната история. 

   Анализират и критично оценяват сполучливостта на свои или чужди текстове (в 

устна или  писмена форма) съобразно комуникативната им задача; 

  Спазват книжовни езикови правила. 

 

V. МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РАБОТА ВЪРХУ УРОЧНИТЕ ЕДИНИЦИ 

 

При различните урочни единици се използват  някои от следните методи  на обучение 

– беседа, анализ, интерпретация , работа с учебни помагала и тетрадки, самостоятелна 



работа, индивидуални задачи, презентации и други. Подборът е според преценката на 

преподавателя и необходимостите на учениците. В някои занятия се комбинират два или 

повече метода за  успешно осъществяване целите на обучението. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Годишно (тематично) планиране на учебното съдържание 
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Учебната програма за разширена подготовка в избираеми учебни часове по български 

език и литература за VI клас е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка. Разработена е за 1 учебен час седмично. 

 

КОМПОНЕНТ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Обучението по български език в VI клас е свързано с овладяване на знания за системата на 

българския книжовен език и на умения, развиващи комуникативните компетентности на 

обучаваните. С цел развиване на социокултурните компетентности тази програма включва теми и 

дейности, насочени към овладяване на умения за извличане и обработване на информация от 

научни и от официално-делови текстове, представени в различни информационни източници; към 

усъвършенстване на уменията за използване на информация в различни комуникативни ситуации.  

По отношение на развиваните езикови компетентности програмата предлага теми и дейности, 

свързани с овладяване на особености на научни и на официално-делови текстове. Разширяват се 

знанията за местоименията, за неличните глаголни форми и за системата на глаголните времена. 

Надграждат се знанията за променливо Я, еднородни части в простото изречение; сложно съчинено 

изречение; съюз, междуметие и частица.  

Във връзка с усъвършенстване на комуникативните компетентности в устното и в писменото 

общуване в VI клас се развиват умения за аргументиране на мнение и за толерантно участие в 

диалог, усъвършенстват се уменията за създаване на следните видове текст: отговор на научен 

въпрос, обява, делова покана.  

 

КОМПОНЕНТ – ЛИТЕРАТУРА 

Обучението по литература в VI клас е насочено към надграждане на базисните знания, 

умения и отношения, свързани с литературата и с изграждането на литературни и социокултурни 

компетентности на ученика. Към включените в общообразователна подготовка задължителни за 

изучаване осем текста са избрани допълнително още шест текста от български автори и четири – от 

световната литература, с които се цели разширената подготовка да подготви личности, които да 

възприемат художествената литература като ценност, като достижение на човешката мисъл и да 

изпитват стремеж и потребност да общуват с нея.  

По отношение на комуникативните компетентности очакваните резултати в VI клас са 

свързани с усъвършенстване на уменията за създаване и възприемане на реч както откъм смисловата 

ѝ, така и откъм действената й страна, а също и с уменията за културно изразяване и творчество, за 

езиково посредничество и с интерактивните умения на ученика, развивани чрез обогатяване 

жанровия репертоар на създаваните от учениците речеви продукти, както и с по-нататъшното 

култивиране на читатели с уверена и самостоятелна преценка на четивата. 

Учебната програма за разширена подготовка по български език и литература надгражда 

компетенции, които са особено значими за езиковото и литературното развитие на 

шестокласниците, като поставя акцент върху комуникативните компетентности, с оглед подобряване 

на тяхната четивна грамотност. 

В тази връзка предложеният вариант на учебна програма се фокусира върху 

усъвършенстване на комуникативните компетентности, с акцент върху четенето като 

компетентност, която да осигурява на учениците навлизане в смисловите дълбочини на текста, да 

разбират заложената в него информация, да осъзнават и интерпретират начина, по който е построен 

текстът, за да могат да пренасят прочетеното в сферата на социалните отношения, а по-късно и в 

професионалния си живот. 

Подбраното учебно съдържание за разширена подготовка пряко кореспондира с учебната 

програма за общообразователна подготовка по предмета, като дава възможност да се задълбочат и 

затвърдят знанията и уменията на учениците, формирани в процеса на езиковото и литературното 

им обучение. Усвоените начални знания за езиковите и речеви единици и за художествената 

образност се обогатяват, надграждат и доуточняват. Включват се допълнителни текстове и 

отделни теми, които по различен начин интерпретират и разширяват учебното съдържание най-вече 

по литература, чрез което се повишава интереса на учениците към обучението по български език и 
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литература, повишава се тяхната активност и се осъществяват вътрешнопредметни и 

междупредметни връзки и взаимодействия. 

Учебното съдържание е съобразено с възрастовите и индивидуални потребности на 

шестокласниците. 

Обучението по български език и литература в избираеми учебни часове е предвидено да се 

провежда един час седмично, 34 часа годишно. 

Цели на обучението в избираеми учебни часове по български език и литература:  

Учебният предмет български език и литература изгражда основата на компетентностите по 

български език и на грамотността за четене и е пряко свързан с постигането на базовата, 

функционалната и комплексната грамотност. Общата цел е насочена към формиране у 

учениците на комуникативни компетентности за възприемане и създаване на стилистично 

диференцирани текстове, за развитие на емоционално оценъчно отношение и нагласа за възприемане 

и създаване на духовни ценности. В тази връзка следва да се разширят и обогатят знанията на 

учениците по отношение на: 

 Общуването в научната сфера по въпроси, изучавани в различни предметни области. 

 Изразяване на твърдения, подбор на доказателства, оформяне на отговор на научен въпрос. 

 Овладяване на разширен репертоар от синтактични конструкции – словоредни варианти, 
еднородни части, синонимни синтактични връзки. 

 Редактиране на собствен текст със съответните синтактични трансформации. 

 Умения за самостоятелен подбор на четива. 

 Осмисляне и тълкуване на прочетеното, формиране на лично разбиране за текста и 
аргументиране според внушенията в него. 

 Формиране на оценъчна позиция у ученика. 

 Да се активизират, стимулират и мотивират учениците за съзнателно и целенасочено изучаване 
на езика и литературата 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА 

 

ОБЛАСТИ НА 

КОМПЕТЕНТНОСТ  

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

СОЦИОКУЛТУРНИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Разбира зависимостта на езиковите средства от 

речевата ситуация и ги използва в съответствие с 

нея. 

Търси, извлича, подбира и използва информация 

от различни видове текст (научен, официално-

делови) и от различни информационни 

източници за решаване на комуникативни задачи. 

Задава въпроси и дава отговори на поставени 

въпроси. 

Изразява твърдения и се аргументира. 

Разбира инструкции и работи по зададен модел в 

училищна и в извънучилищна среда. 

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Познава видовете текст – описание, 

повествование, разсъждение. 

Разпознава особеностите на научен текст, на 

обява и на делова покана. 

Владее езикови средства, свързани с фонетични, 
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с морфологични, със синтактични и с лексикални 

явления, и ги използва уместно в речевата 

практика. 

Служи си с разнообразни синтактични 

конструкции и използва синонимни варианти 

според целта на общуване. 

КОМУНИКАТИВНИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Слушане 

Умее да изслушва мнения и да сравнява различни 

гледни точки при участие в диалог. 

Разбира смисъла на познат и на непознат текст 

при слушане с определена комуникативна задача. 

Четене 

Разбира смисъла на познат и на непознат текст 

при четене. 

Извлича, подбира, синтезира информация от 

урочна статия за изпълнение на определена 

комуникативна задача. 

Говорене 

Спазва правилата на книжовния изговор. 

Поставя логическо ударение, като се съобразява с 

определена комуникативна задача. 

Участва в диалог, умее да оспори мнение, 

различно от своето, като проявява толерантност и 

учтивост в общуването. 

Създава в устна форма: 

 обява, делова покана; 

 отговор на научен въпрос. 

Писане 

Планира, структурира, композира и графично 

оформя текста, който създава. 

Спазва изучените книжовни езикови правила. 

Има формирани правописни навици по 

отношение на често употребявани думи и на 

думи от терминологичната лексика. 

Редактира текст. 

Създава в писмена форма: 

 обява, делова покана; 

 отговор на научен въпрос, включително и 

на електронни носители. 

ЛИТЕРАТУРА 

СОЦИОКУЛТУРНИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Съпоставя мястото на индивида в различни 

общности в съвременността (семейството, 

неформални и формални групи), идентифицира 

(потенциални) конфликти между тях и 

обосновава своя позиция по проблема за 

предотвратяването или за разрешаването им. 

Свързва примери за проблеми и конфликти от 

изучавани литературни текстове с лични идеи, за 

да обоснове собствена гледна точка. 

Разпознава по откъс от изучавано произведение 

неговия автор и (заглавието на) самото 

произведение. 

Свързва имена на герои от изучавано 
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произведение с името на неговия автор и със 

заглавието на произведението. 

Свързва изучавано произведение с името на 

автора, с жанра и с имена на герои от 

произведението и с интерпретирани в него 

мотиви. 

Определя начини, по които (откъс от) 

художествен текст въздейства естетически, и се 

обосновава чрез примери от художествения 

изказ. 

Определя начини, по които (откъс от) изучаван 

художествен текст утвърждава своите идеи и 

ценности и/или отрича други, и се обосновава 

чрез примери от художествения изказ. 

Избира четива самостоятелно, като прилага поне 

два критерия: автор, издател, анотация, 

критическа оценка, препоръка от приятел и др. 

Аргументира читателския си избор. 

ЛИТЕРАТУРНИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Различава и тълкува в изучавани повествователни 

литературни текстове действията и развитието на 

героите в сюжета. 

Различава и тълкува в изучавани поетически 

литературни текстове преживявания, настроения, 

състояния на героя. 

Тълкува конкретни (откъси от) текстове 

съобразно жанровите им характеристики. 

Познава значението на следните понятия: 

повествовател, пейзаж, мотив, характеристика на 

герой. 

Обяснява функциите на повествователя за 

изобразяването на човека и света в изучавани 

повествователни текстове. 

Обяснява мотивацията на герой в изучаван дълъг 

повествователен текст. 

Обяснява функциите на пейзажа за 

изобразяването на човека и света в изучавани 

художествени текстове. 

Обяснява значенията на конкретен мотив за 

тематично-смисловото и/или сюжетното развитие 

в изучаван художествен текст. 

Обяснява значенията на характеристика на герой 

в изучаван художествен текст. 

Различава в художествен текст словосъчетания, в 

които поне една от думите е употребена с пряко 

значение, а другата/ другите – с преносно, и 

обяснява значението им за изграждането на 

смисъла на фразата и/или текста. 

Различава в художествен текст отклонения от 

обичайния за българската реч словоред и 

обяснява значението им за изграждането на 

смисъла на фразата и/или на текста. 

КОМУНИКАТИВНИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Създава в устна и в писмена форма 

характеристика на герой с цел да: обясни 
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мотивацията на героя за неговите действия и/или 

неговата сюжетна роля; изрази естетическата си 

представа за героя. 

Създава в устна форма описание на пейзаж в 

художествен текст с цел да: изрази естетическата 

си представа за описваните елементи; предизвика 

у слушателя естетическо преживяване от 

художественото описание. 

Създава в писмена форма сбит преразказ с цел да 

информира някого за сюжета и за героите на 

текста. 

Анализира и критично оценява сполучливостта 

на свои или чужди (в устна или писмена форма) 

според осъществяването на комуникативната им 

задача: характеристика на герой, описание на 

пейзаж в художествен текст, сбит преразказ. 

Спазва книжовни езикови правила. 

 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС 

№ 

по 

ред У
ч

еб
н

а
 

се
д

м
и

ц

а
  
п

о
 

р
ед

 Тема на 

урочната 

единица 

Очаквани резултати от 

обучението 
Методи при работа 

Бележки

/ 

комента

ри 

1 2 3 4 5 6 

1. 1. Речева ситуация. 

Общуване 

Начален 

преговор 

  

Разграничава елементите 

на речевата ситуация и се 

съобразява с тях в процеса 

на комуникацията. 

Умее да работи в екип при изпълнение 

на съвместни задачи. Проявява 

толерантност и учтивост към 

събеседника. Съобразява се с 

участниците в комуникативния акт. 

Възприема научни текстове. 

 

2. 2. „Хубава си, моя 

горо“ – Любен 

Каравелов 

Различава и тълкува в 

художествения текст 

преживявания, настроения, 

състояния на героя. 

. 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 

проблеми. Развива умения да тълкува 

художествени текстове. Задълбочава 

познанията си за спецификата на 

художествения образ. 

 

3. 3. Текстът в 

научното 

общуване 

Търси, извлича, подбира и 

синтезира информация от 

научен текст. Разграничава 

структурните елементи на 

научен текст.  

Различава научен текст 

описание, повествование и 

разсъждение. 

Умее да работи в екип при изпълнение 

на съвместни задачи. Проявява 

толерантност и учтивост към 

събеседника. Съобразява се с 

участниците в комуникативния акт. 

Възприема научни текстове. 

 

4. 4. „Отечество 

любезно, как 

хубаво си ти!“ – 

Иван Вазов 

Определя начини, по които 

художественият текст 

въздейства естетически, и 

се обосновава чрез примери 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 

проблеми. 

Развива умения да тълкува художествени 
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от художествения изказ. 

Различава и тълкува в 

художествения текст 

преживявания, настроения, 

състояния на героя. 

Свързва примери за 

проблеми от литературния 

текст с лични идеи и 

обосновава собствена 

гледна точка. 

текстове. Задълбочава познанията си за 

спецификата на художествения образ. 

5. 5. Звукови 

промени в 

думата 

Определя, правилно 

изговаря и пише 

морфемите в думата. 

Прави морфемен анализ. 

Умее да работи в екип при изпълнение 

на съвместни задачи. Проявява 

толерантност и учтивост към 

събеседника. Съобразява се с 

участниците в комуникативния акт. 

 

6. 6. Из „Моето 

семейство и 

други животни“: 

„Бъчва със 

знания“ – 

Джералд Даръл 

Определя начини, по които 

художественият текст 

въздейства естетически, и 

се обосновава чрез примери 

от художествения изказ. 

Различава и тълкува в 

художествения текст 

преживявания, настроения, 

състояния на героя. 

 

Обяснява мотивацията на герой чрез 

сюжета в откъси от „Моето семейство и 

други животни“. Обяснява функциите на 

пейзажа за изобразяването на човека и 

света.  

 

7. 7. Звукови 

промени в 

думата 

Определя, правилно 

изговаря и пише 

морфемите в думата. 

Прави морфемен анализ.  

Спазва правилото за 

променливо Я. Познава 

условия, при които 

правилото за променливо Я 

не е в сила.  

Правилно изговаря и пише 

често употребявани думи и 

думи от терминологичната 

лексика. 

Сравнява и осмисля езикови единици от 

българския език и от изучавания чужд 

език. Използва познанията си за 

езиковите единици и закономерности 

при усвояването на чуждия език. 

 

8. 8. Из „Моето 

семейство и 

други животни“: 

„Бъчва със 

знания“ – 

Джералд Даръл 

Определя начини, по които 

художественият текст 

въздейства естетически, и 

се обосновава чрез примери 

от художествения изказ. 

Различава и тълкува в 

художествения текст 

преживявания, настроения, 

състояния на героя. 

Свързва примери за 

проблеми от литературния 

текст с лични идеи и 

обосновава собствена 

гледна точка. 

Обяснява мотивацията на герой чрез 

сюжета в откъси от „Моето семейство и 

други животни“. Обяснява функциите на 

пейзажа за изобразяването на човека и 

света. Развива умения да тълкува 

художествени текстове. Задълбочава 

познанията си за спецификата на 

художествения образ. 

 

9. 9. Местоимения: 

лично 

местоимение, 

притежателно 

местоимение, 

Разпознава различните 

видове местоимения и 

определя граматичните им 

признаци.  

Използва в свой текст 

Съобразява се с участниците в 

комуникативния акт. Чете и предава 

информация, получена от различни 

източници. Формулира отговори в 

съответствие с учебната ситуация. 
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показателни 

местоимения, 

възвратно лично 

местоимение, 

възвратно 

притежателно 

местоимение 

местоимения като 

заместващи и свързващи 

думи; правилно ги изговаря 

и пише. 

10. 10. „Косачи“ – Елин 

Пелин 

Определя начини, по които 

художественият текст 

въздейства естетически, и 

се обосновава чрез примери 

от художествения изказ. 

Различава и тълкува в 

художествения текст 

преживявания, настроения, 

състояния на героя. 

Свързва примери за 

проблеми от литературния 

текст с лични идеи и 

обосновава собствена 

гледна точка. 

Обяснява мотивацията на герой чрез 

сюжета в откъси от „Косачи“. Обяснява 

функциите на пейзажа за изобразяването 

на човека и света. Развива умения да 

тълкува художествени текстове. 

Задълбочава познанията си за 

спецификата на художествения образ. 

 

11. 11. Местоимения: 

въпросителни, 

отрицателни, 

неопределителн

и, обобщителни 

и относителни 

Разпознава различните 

видове местоимения и 

определя граматичните им 

признаци.  

Използва в свой текст 

местоимения като 

заместващи и свързващи 

думи; правилно ги изговаря 

и пише. 

Съобразява се с участниците в 

комуникативния акт. Чете и предава 

информация, получена от различни 

източници. Формулира отговори в 

съответствие с учебната ситуация. 

 

12. 12. „Косачи“ – Елин 

Пелин 

Определя начини, по които 

художествен текст 

въздейства естетически, и 

се обосновава чрез примери 

от художествения изказ. 

Различава и тълкува в 

художествения текст 

преживявания, настроения, 

състояния на героя. 

Свързва примери за 

проблеми от литературния 

текст с лични идеи и 

обосновава собствена 

гледна точка. 

Обяснява мотивацията на герой чрез 

сюжета в откъси от „Косачи“. Обяснява 

функциите на пейзажа за изобразяването 

на човека и света. Развива умения да 

тълкува художествени текстове. 

Задълбочава познанията си за 

спецификата на художествения образ. 

 

13. 13. Местоимения: 

въпросителни, 

отрицателни, 

неопределителн

и, обобщителни 

и относителни 

Разпознава различните 

видове местоимения и 

определя граматичните им 

признаци.  

Използва в свой текст 

местоимения като 

заместващи и свързващи 

думи; правилно ги изговаря 

и пише. 

Съобразява се с участниците в 

комуникативния акт. Чете и предава 

информация, получена от различни 

източници. Формулира отговори в 

съответствие с учебната ситуация. 

 

14. 14. „Художник“ – 

Веселин Ханчев 

Различава в „Художник“ 

словосъчетания, в които 

поне една от думите е 

употребена с пряко 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 

проблеми. 

Различава и тълкува в художествения 
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значение, а другата/другите 

– с преносно, и обяснява 

значението им за 

изграждането на смисъла 

на текста. 

Различава и тълкува в 

„Художник“ преживявания, 

настроения, състояния на 

героя. 

текст преживявания, настроения, 

състояния на героя. Свързва примери за 

проблеми от литературния текст с лични 

идеи и обосновава собствена гледна 

точка. 

15. 15. Нелични 

глаголни форми. 

Причастия 

Разпознава и образува 

изучените видове 

причастия.  

Спазва особеностите в 

правописа и в употребата 

на причастия. 

Съобразява се с участниците в 

комуникативния акт. Формулира 

отговори в съответствие с учебната 

ситуация. Използва познанията си за 

езиковите единици и закономерности 

при усвояването на чуждия език. 

 

16. 16. Из „Под игото“: 

„Представление

то“ – Иван Вазов 

Различава и тълкува в 

главата „Представлението“ 

от „Под игото“ действията 

и развитието и/или 

разкриването на героите в 

сюжета. 

Определя начини, по които 

откъс от изучаван 

художествен текст 

утвърждава своите идеи и 

ценности и/или отрича 

други, и се обосновава чрез 

примери от художествения 

изказ. 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 

проблеми. 

Различава и тълкува в художествения 

текст преживявания, настроения, 

състояния на героя. Свързва примери за 

проблеми от литературния текст с лични 

идеи и обосновава собствена гледна 

точка. 

 

17. 17. Нелични 

глаголни форми. 

Причастия 

Разпознава и образува 

изучените видове 

причастия.  

Спазва особеностите в 

правописа и в употребата 

на причастия. 

Съобразява се с участниците в 

комуникативния акт. Формулира 

отговори в съответствие с учебната 

ситуация. Използва познанията си за 

езиковите единици и закономерности 

при усвояването на чуждия език. 

 

18. 18. Из „Под игото“: 

„Представление

то“ – Иван Вазов 

Обяснява мотивацията на 

герой в главата 

„Представлението“ от „Под 

игото“. 

Обяснява функциите на 

повествователя за 

изобразяването на човека и 

света в главата 

„Представлението“ от „Под 

игото“. 

 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 

проблеми. 

Различава и тълкува в художествения 

текст преживявания, настроения, 

състояния на героя. Свързва примери за 

проблеми от литературния текст с лични 

идеи и обосновава собствена гледна 

точка. 

 

19. 19. Глаголните 

форми за време 

Разпознава и образува 

формите за различните 

глаголни време.  

Уместно употребява форми 

на глаголните времена 

съобразно ситуацията на 

общуване. 

Сравнява и осмисля езикови единици от 

българския език и от изучавания чужд 

език. Използва познанията си за 

езиковите единици и закономерности 

при усвояването на чуждия език. 

 

20. 20. Из „Под игото“: 

„Радини 

вълнения“ – 

Иван Вазов 

Свързва примери за 

проблеми и конфликти от 

главата „Представлението“ 

от „Под игото“ с лични 

Определя начини, по които (откъс от) 

изучаван художествен текст утвърждава 

своите идеи и ценности и/или отрича 

други, и се обосновава чрез примери от 
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идеи, за да обоснове 

собствена гледна точка. 

художествения изказ. 

21. 21. Глаголните 

форми за време 

Разпознава и образува 

формите за различните 

глаголни времена.  

Уместно употребява форми 

на глаголните времена 

съобразно ситуацията на 

общуване. 

Сравнява и осмисля езикови единици от 

българския език и от изучавания чужд 

език. Използва познанията си за 

езиковите единици и закономерности 

при усвояването на чуждия език. 

 

22. 22. Из „Принцът и 

просякът“: I и III 

глава – Марк 

Твен 

Различава и тълкува в 

откъси от „Принцът и 

просякът“ действията и 

развитието на героите в 

сюжета. 

Свързва примери за 

проблеми и конфликти от 

изучавани литературни 

текстове с лични идеи, за 

да обоснове собствена 

гледна точка. 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по 

проблеми. Различава и тълкува в 

художествения текст преживявания, 

настроения, състояния на героя. Свързва 

примери за проблеми от литературния 

текст с лични идеи и обосновава 

собствена гледна точка. 

 

23. 23. Система от 

глаголни форми 

за време в разказ 

Различава и тълкува в 

откъси от „Принцът и 

просякът“ действията и 

развитието на героите в 

сюжета. 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 

проблеми. 

 

24. 24. Из „Принцът и 

просякът“: I и III 

глава – Марк 

Твен 

Различава и тълкува в 

откъси от „Принцът и 

просякът“ действията и 

развитието на героите в 

сюжета. 

Свързва примери за 

проблеми и конфликти от 

изучавани литературни 

текстове с лични идеи, за 

да обоснове собствена 

гледна точка. 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по 

проблеми. 

Различава и тълкува в художествения 

текст преживявания, настроения, 

състояния на героя. Свързва примери за 

проблеми от литературния текст с лични 

идеи и обосновава собствена гледна 

точка. 

 

25. 25. Частите на 

простото 

изречение и 

частите на речта 

Разпознава частите на 

простото изречение и 

частите на речта и осмисля 

взаимната връзка между 

тях. 

Сравнява и осмисля езикови единици от 

българския език и от изучавания чужд 

език. Използва познанията за езиковите 

единици и закономерности при 

усвояването на чуждия език. 

 

26. 26. „Братчетата на 

Гаврош“ – 

Христо 

Смирненски 

Свързва примери за 

проблеми и конфликти от 

изучавани литературни 

текстове с лични идеи, за 

да обоснове собствена 

гледна точка. 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по 

проблеми. Различава и тълкува в 

художествения текст преживявания, 

настроения, състояния на героя. 

 

27. 27. Еднородни 

части в простото 

изречение 

Разпознава еднородни 

части в простото 

изречение.  

Прилага пунктуационните 

правила при употреба на 

еднородни части.  

Уместно използва 

еднородни части. 

Сравнява и осмисля езикови единици от 

българския език и от изучавания чужд 

език. Използва познанията си за 

езиковите единици и закономерности 

при усвояването на чуждия език. 

 

28. 28. „Серафим“ – 

Йордан Йовков 

Различава и тълкува в 

„Серафим“ действията и 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 
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разкриването на героите в 

сюжета. 

Обяснява функциите на 

повествователя за 

изобразяването на човека и 

света в „Серафим“. 

проблеми. 

Развива умения да тълкува художествени 

текстове. Задълбочава познанията си за 

спецификата на художествения образ. 

29. 29. Еднородни 

части в простото 

изречение 

Разпознава еднородни 

части в простото 

изречение.  

Прилага пунктуационните 

правила при употреба на 

еднородни части.  

Уместно използва 

еднородни части. 

Сравнява и осмисля езикови единици от 

българския език и от изучавания чужд 

език. Използва познанията си за 

езиковите единици и закономерности 

при усвояването на чуждия език. 

 

30. 30. Из 

„Автобиография

“: „Урок по 

география“ – 

Бранислав 

Нушич 

Определя начини, по които 

откъс от изучаван 

художествен текст 

утвърждава своите идеи и 

ценности и/или отрича 

други, и се обосновава чрез 

примери от художествения 

изказ. 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 

проблеми. 

Развива умения да тълкува художествени 

текстове. Задълбочава познанията си за 

спецификата на художествения образ. 

 

31. 31. Видове сложни 

изречения. 

Сложно 

съчинено 

изречение 

Разпознава съчинителните 

връзки в сложното 

изречение.  

Правилно оформя 

пунктуационно и използва 

уместно сложни съчинени 

изречения в текст. 

Сравнява и осмисля езикови единици от 

българския език и от изучавания чужд 

език. Използва познанията си за 

езиковите единици и закономерности 

при усвояването на чуждия език. 

 

32. 32. Из „Малкият 

принц“: част 

XXI – Антоан 

дьо Сент-

Екзюпери 

Обяснява мотивацията на 

герой в част XXI от 

„Малкият принц“. 

Обяснява функциите на 

повествователя за 

изобразяването на човека и 

света в „Малкият принц“. 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 

проблеми. 

Развива умения да тълкува художествени 

текстове. Задълбочава познанията си за 

спецификата на художествения образ. 

 

33. 33. Съчинение 

разсъждение 

Извлича, подбира, 

синтезира информация за 

изпълнение на определена 

комуникативна задача. 

Създава в устна и в 

писмена форма съчинение 

разсъждение в определен 

обем, като спазва 

книжовните езикови 

правила. 

Използва текстове от електронни 

източници. Чете и предава информация, 

получена от различни източници. 

Възприема научни текстове. Извлича 

съществена информация от урочна 

статия. 

 

34. 34. Из „Малкият 

принц“: част 

XXI – Антоан 

дьо Сент-

Екзюпери 

Определя начини, по които 

откъс от художествен текст 

въздейства естетически, и 

се обосновава чрез примери 

от художествения изказ. 

Изразява впечатления, чувства, 

настроения, мисли, позиции по отделни 

проблеми. 

Развива умения да тълкува художествени 

текстове.  
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Ме-сец № на 

седми-

ца 

Тема на 

 урочната  

единица 

Вид на 

урочната 

единица 

Компетентности като очакван 

резултат от обучението 

Ученикът: 

Нови 

 понятия 

Контекст и 

дейности  

за всяка урочна 

единица 

Методи и 

форми на 

оценяване 

по теми 

и/или 

раздели 

Бележка 

 

Първи учебен срок – 18 седмици = 36 учебни часа 

 

ВХОДНО НИВО 

 
  1 Подготовка за входно ниво  Упражнение • Решава тестови задачи върху 

учебния материал от 6. клас 

• бланка за отговори 

• вариант за оценка 

• Решаване на 

тестове  -  „Входно 

ниво”. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  1 Подготовка за входно ниво Упражнение • Решава тестови задачи върху 

учебния материал от 6. клас 

• тестът като форма за 

оценяване 

• Решаване на 

тестове  -  „Входно 

ниво”. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

ТЕМА 1. ЦЕЛИ ИЗРАЗИ 

  

  2 Едночлен. Нормален вид на 

едночлен 

Упражнение • Знае понятието „едночлен” и 

понятията, свързани с него  

• Умее да представя едночлен 

в нормален вид 

• едночлен  

• нормален вид  

• коефициент 

• степен на едночлен 

• Представяне на 

едночлен в 

нормален вид. 

• Намиране на 

коефициента и 

степента на 

едночлени. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  2 Действия с едночлени Упражнение • Умее да събира и изважда 

подобни едночлени – да прави 

приведение 

• Умее да умножава, 

степенува и дели едночлени 

• подобни едночлени  

• противоположни 

едночлени  

• събиране на 

едночлени  

• изваждане на 

едночлени  

• приведение 

• умножение  

• степенуване  

• деление на 

едночлени 

• Събиране и 

изваждане на 

подобни едночлени. 

• Приведение на 

подобни едночлени. 

• Намиране на 

числена стойност на 

израз. 

 • Правила за 

умножение, деление 

и степенуване на 

едночлени. 

 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  3 Многочлен. Нормален вид на Упражнение • Знае понятието „многочлен” • многочлен  • Представяне на • Оценка от  
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многочлен и понятията, свързани с него  

• Умее да записва многочлен 

в нормален вид 

• нормален вид  

• коефициент 

• степен на многочлен 

многочлен в 

нормален вид. 

• Намиране на 

коефициентите и 

степента на 

многочлена. 

работа в 

час. 

  3 Събиране и изваждане на 

многочлени 

Упражнение • Умее да събира и изважда 

многочлени 

• Умее да разкрива скоби  

• най-малка стойност 

• най-голяма стойност 

• Събиране и 

изваждане на 

многочлени. 

• Разкриване на 

скоби. 

• Намиране на най-

малка или най-

голяма стойност 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

 4 Умножение на многочлен с 

многочлен 

Упражнение • Умее да умножава едночлен 

с многочлен  

• Умее да умножава 

многочлен с многочлен 

• Умее да избира рационален 

начин за преобразуване на 

изрази  

• Умее да намира числената 

стойност на рационален израз 

• Умее да определя вярност и 

невярност на твърдения 

 • Правило за 

умножение 

многочлен с 

едночлен. 

• Правило за 

умножение 

многочлен с 

многочлен. 

• Приложение на 

правилата при 

решаване на задачи. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  4 Тъждествата 

(a ± b)² = a² ± 2ab + b² 

Упражнение • Знае формулата  

(a ± b)² = a² ± 2ab + b² 

• Умее да прилага формулата 

при тъждествени 

преобразувания на изрази 

• формули за 

съкратено умножение 

• (a ± b)² = a² ± 2ab + b² 

 

• Геометричен 

смисъл на 

формулата. 

• Приложение на 

формулата. 

 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  5 Тъждествата 

 (a ± b)³ =a³ ±3a²b + 3ab² ± b³ 

Упражнение • Знае формулата  

(a ± b)³ =a³ ±3a²b + 3ab² ± b³ 

• Умее да прилага формулата 

при тъждествени 

преобразувания на изрази 

• (a ± b)³ = 

=a³ ± 3a²b + 3ab² ± b³ 

• Приложение на 

формулата при 

опростяване на 

изрази, при 

доказване на 

тъждества и др. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  5 Тъждествата  

(a + b)(a - b) = a² - b²  

a³ ± b³ = (a ± b)(a² ∓ ab + b²)   

Упражнение • Знае формулата  

(a + b)(a - b) = a² - b² 

• Знае формулата 

• (a + b)(a - b) = a² - b² 

• непълен квадрат 

• (a ± b)(a² ∓ ab + b²)   

• Приложение на 

формулите при 

пресмятане на 

произведенията на 

• Оценка от 

работа в 

час. 
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  a³ ± b³ = (a ± b)(a² ∓ ab + b²) 

• Умее да прилага формулите 

при тъждествени 

преобразувания на изрази 

= a³ ± b³ някои числа, при 

опростяване на 

изрази, при 

доказване на 

тъждества и др. 
 

  6 Формули за съкратено 

умножение. Приложение 

Упражнение • Знае формулите за (-x - y)2 и 

(- x -  y)3 

• Умее да прилага формулите 

за съкратено умножение при  

доказване на тъждества,  

опростяване на изрази 

• (- x- y)2 = (x+ y)2 

• (-x - y)3 = - (x + y)3 

 

• Прилагане на 

формулите за 

съкратено 

умножение при  

доказване на 

тъждества  

и опростяване на 

изрази. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  6 Разлагане многочлени на 

множители чрез изнасяне на общ 

множител и чрез формулите за 

съкратено умножение 

Упражнение •Умее да разлага многочлени 

на множители чрез изнасяне 

на общ множител 

• Умее да разлага многочлени 

на множители чрез 

формулите за съкратено 

умножение 

• Осмисля симетричността на 

равенството при формулите 

• разлагане 

• общ множител 

• Разлагане на 

многочлени на 

множители чрез 

изнасяне на общ 

множител. 

• Разлагане на 

многочлени на 

множители чрез 

формулите за 

съкратено 

умножение. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  7 Разлагане чрез групиране Упражнение • Умее да разлага многочлени 

на множители чрез групиране 

 • Разлагане на 

многочлени на 

множители чрез 

групиране. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  7 Разлагане чрез комбинирано 

използване на различни методи  

Упражнение • Умее да разлага многочлени 

чрез комбинирано използване 

на различни методи 

• Запознава се с метода 

„допълване до точен квадрат” 

• квадратен тричлен 

• допълване до точен 

квадрат 

• Разлагане на 

многочлени на 

множители чрез 

комбинирано 

използване на 

изучените методи. 

• Запознаване с 

метода „допълване 

до точен квадрат”. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа. 

 

  8 Обобщение на темата „Цели 

изрази" 

Обобщение • Знае формулите за 

съкратено умножение и умее 

 • Систематизира 

знанията по темата. 

• Оценка от 

работа в 
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да ги прилага 

• Знае методите за разлагане и 

умее да ги прилага 

• Обобщава знанията върху 

темата  

• Решава комбинирани задачи 

върху темата 

• Подготовка за 

проверка и оценка 

на знанията по 

темата. 

час. 

  8 Тестове върху темата "Цели 

изрази" 

Контрол и 

оценка 

• Проверка и оценка на 

знанията на учениците 

 • Решаване на 

тестове върху 

темата „Цели 

изрази". 

• Оценка от 

решаване на 

тест. 

 

ТЕМА 2. УРАВНЕНИЯ 

 

  9 Линейни уравнения Упражнение • Знае да решава уравнението 

ах + b = 0 при a  0 и a = 0 

• Решаване на уравнения, 

свеждащи се до уравнението 

ах + b = 0 

• Умее да се „освобождава от 

знаменател” 

• Умее да намира двойки 

еквивалентни уравнения 

измежду много уравнения 

• линейно уравнение 

• освобождаване от 

знаменател 

 

 

• Решаване на 

уравнения от вида 

ах + b = 0 при a  0 

и a = 0. 

• Решаване на 

линейни уравнения. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  9 Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0 Упражнение • Умее да решава уравнения 

от вида (ax + b)(cx + d) = 0 и 

уравнения, свеждащи се до 

тях 

 

• разбира смисъла на 

логическия съюз 

„или” 

 

• Решаване на 

уравнения от вида 

(ax + b)(cx + d) = 0 и 

уравнения, 

свеждащи се до тях. 

 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  10 Уравнението |ax + b| = c Упражнение • Умее да решава уравнения 

от вида |ax + b| = c и 

уравнения, свеждащи се до 

тях 

 

• уравнение с модул 

(модулно уравнение) 

 

• Решаване на 

уравнения от вида 

|ax + b| = c и 

уравнения, 

свеждащи се до тях. 

 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

 10 

 

Уравнения, свеждащи се до 

линейни 

Упражнение • Умее да решава уравнения, 

свеждащи се до линейни 

 • Решаване на 

уравнения, 

• Оценка от 

работа в 
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• Решава уравнения чрез 

използване на методите на 

разлагане 

свеждащи се до 

линейни. 

• Решаване на  

уравнения чрез 

използване на 

методите на 

разлагане. 

час. 

 11 Задачи от движение Упражнение • Умее да моделира ситуации 

при движение чрез уравнения 

• Умее да моделира ситуации 

при движение по река чрез 

уравнения 

• S = vt 

 

• Решаване на 

задачи от движение 

чрез уравнения. 

• Използване на 

схеми и таблици. 

 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  11 Задачи от работа Упражнение • Умее да моделира задачи от 

количество работа Q 

• Умее да моделира задачи от 

работа, при които 

количеството работа се 

приема за единица 

• A = nt 

n – норма 

t – време 

• Решаване на 

задачи от работа,  

в които 

извършената работа 

е зададена като 

количество.  

• Решаване на 

задачи от работа, 

при които 

количеството 

свършена работа се 

приема за единица.  

• Използване на 

таблици. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  12 Задачи от смеси и сплави Упражнение • Умее да моделира и решава 

задачи от смеси и сплави 

• процентно  

съдържание 

• проба 

• Решаване на 

задачи от смеси и 

сплави. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  12 Обобщение на темата 

„Уравнения" 

Обобщение • Обобщаване на знанията от 

темата 

• Решаване на по-сложни 

задачи, които комбинират 

знанията от темата 

 • Систематизира 

знанията по темата. 

• Подготовка за 

проверка и оценка 

на знанията по 

темата. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  13 Тестове върху темата 

„Уравнения" 

Контрол и 

оценка 

• Проверка и оценка на 

знанията на учениците 

 • Решаване на 

тестове върху 

темата „Цели 

изрази". 

• Оценка от 

решаване на 

тест. 
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ТЕМА 3. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 

  

  13 Съседни ъгли, противоположни 

ъгли. Перпендикулярни прави  

Упражнение • Знае свойството на 

противоположните ъгли 

• Умее да прилага свойствата 

на съседните и връхните ъгли 

в задача 

• Знае понятието 

„перпендикулярни прави” 

• задача за 

доказателство 

 

• Прилагане на 

теоремите за 

съседните и 

противоположните  

(връхните) ъгли в 

задачи. 

• Решаване на 

задача за 

доказателство 

 

• Оценка от 

работа в 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа 

 

 14 Ъгли, получени при пресичането 

на две прави с трета 

Упражнение • Познава видовете ъгли, 

получени при пресичането на 

две прави с трета 

• Знае признака за 

успоредност на две прави 

• теореми-признаци 

• кръстни ъгли 

• съответни ъгли 

• прилежащи ъгли 

• Въвеждане на 

нови понятия и 

теореми. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

 14 

 

Признаци за успоредност на две 

прави. Свойства на успоредните 

прави 

Упражнение • Знае теореми-признаци за 

успоредност на две прави 

• Умее да ги прилага в задачи 

• Знае свойствата на ъглите, 

получени при пресичане на 

две успоредни прави с трета 

• Знае теореми-следствия 

• теорема-свойство 

• разстояние от точка 

до права 

• пета на 

перпеникуляр 

• Приложение на 

теоремите-признаци 

за успоредност на 

две прави в задачи. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

 15 Сбор на ъглите в триъгълник Упражнение • Знае теоремата за сбор на 

ъглите в произволен 

триъгълник 

• Знае, че сборът от острите 

ъгли в правоъгълен 

триъгълник е 90° 

• Умее да прилага свойствата 

на ъглите в триъгълник 

• 180° 

• ако  90°, то 

 90° 

 

• Приложение на 

теоремата за сбор на 

ъглите в произволен 

триъгълник. 

• Параметризиране 

на  геометрични 

ситуации при 

решаване на задачи 

за изчисление. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

 15 Външен ъгъл на триъгълник Упражнение • Знае определението за 

външен ъгъл 

• външен ъгъл 

• вътрешен ъгъл 

• Приложение на 

теоремата за 

• Оценка от 

работа в 

час. 
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• Знае свойствата на външен 

ъгъл на триъгълник 

• Умее да прилага тези 

свойства в задачи 

външен ъгъл в 

произволен 

триъгълник  

 

 16 Обобщение на темата „Основни 

геометрични фигури" 

Обобщение • Обобщаване на знанията от 

темата 

• Умее да решава задачи за 

изчисление и доказателство 

върху изучената тема 

• Умее да решава задачи с 

допълнително построение 

 • Систематизира 

знанията по темата. 

• Параметризиране 

на геометрични 

ситуации при 

решаване на задачи 

за изчисление и 

доказателство 

• Подготовка за 

проверка и оценка 

на знанията по 

темата. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

 16 Обобщение на темите „Цели 

изрази“, „Уравнения“ и 

„Основни геометрични фигури" 

Обобщение   • Решаване на 

различни типове 

тестови задачи 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

ТЕМА 4. ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ 

 

  17 Първи признак за еднаквост на 

триъгълници  

Упражнение • Умее да открива еднакви 

триъгълници 

• Умее да доказва, че два три-

ъгълника са еднакви по I 

признак 

• признак за 

еднаквост 

• първи признак 

• Откриване на 

еднакви 

триъгълници. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа. 

 

  17 Първи признак за еднаквост на 

триъгълници  

Упражнение • Умее да открива еднакви 

триъгълници 

• Умее да доказва, че два три-

ъгълника са еднакви по I 

признак 

• признак за 

еднаквост 

• първи признак 

• Откриване на 

еднакви 

триъгълници. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа. 

 

  18 Втори признак за еднаквост на 

триъгълници 

Упражнение • Знае втори признак за 

еднаквост на два триъгълника 

• Умее да доказва, че два 

триъгълника са еднакви по II 

признак 

• втори признак за 

еднаквост 

 

• Изучаване на 

втори признак за 

еднаквост на два 

триъгълника. 

• Оценка от 

работа в 

час. 
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  18 Равнобедрен триъгълник. 

Равностранен триъгълник  

Упражнение • Знае определението и 

свойствата на равностранен 

триъгълник 

• Решава задачи от 

равнобедрен триъгълник чрез 

еднакви триъгълници 

• равнобедрен 

триъгълник 

• равностранен 

триъгълник 

 

•  Равностранен 

триъгълник – 

основни теореми. 

• Решаване на 

задачи за 

равнобедрен и 

равностранен  

триъгълник. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа. 

 

 

Втори учебен срок – 18 седмици = 36 учебни часа 
 

  19 Симетрала на отсечка. 

Построяване на симетрала на 

дадена отсечка 

Упражнение • Знае определението на поня-

тието „симетрала на отсечка” 

• Знае свойствата на 

симетралата 

• Умее да построява 

симетрала на отсечка 

• симетрала на 

отсечка 

• в равнобедрен 

триъгълник  

CM CH  CL  sAB 

• Въвеждане на 

понятието 

„симетрала на 

отсечка”. 

• Доказване на 

теоремите, свързани 

с понятието 

„симетрала на 

отсечка”. 

• Построяване на 

симетрала на 

отсечка. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  19 Трети признак за еднаквост на 

триъгълници 

Упражнение • Знае трети признак за 

еднаквост на два триъгълника 

• Умее да го прилага при 

решаване на задачи 

• трети признак 

 

• Изучаване на 

трети признак за 

еднаквост на два 

триъгълника. 

 • Доказване, че два 

триъгълника са 

еднакви по III 

признак. 

 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  20 Правоъгълен триъгълник с ъгъл 

30° 

Упражнение • Знае свойството на 

правоъгълен триъгълник с 

ъгъл 30° и може да го изкаже 

като признак 

 • Приложение на 

теоремата-свойство  

и теоремата-признак 

за правоъгълен 

триъгълник с ъгъл 

30° . 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  20 Медиана към хипотенузата в 

правоъгълен триъгълник.  

Упражнение • Използва знанията за медиа-

на към хипотенузата в 

• свойство на 

правоъгълен 

• Приложение на 

двете еквивалентни 

• Оценка от 

работа в 
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правоъгълен триъгълник и 

свойството му, ако има ъгъл 

30°, за да докаже свойство на 

правоъгълен триъгълник с 

ъгъл 15° 

триъгълник с ъгъл 15° 

 

твърдения за 

медиана към 

хипотенузата в 

правоъгълен 

триъгълник за 

решаване на задачи. 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа. 

  21 Признак за еднаквост на два 

правоъгълни триъгълника 

Упражнение • Знае признака за еднаквост 

на два правоъгълни 

триъгълника 

• Умее да го използва в задачи 

• признак за 

еднаквост на два 

правоъгълни 

триъгълника (IV 

признак) 

• Изучаване на 

признак за 

еднаквост на два 

правоъгълни 

триъгълника. 

  

 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  21 Ъглополовяща на ъгъл. 

Построяване на ъглополовяща на 

даден ъгъл 

Упражнение • Умее да построява 

ъглополовяща на ъгъл 

• Умее да прилага теоремите 

за ъглополовящата на ъгъл 

при решаване на задачи 

• ъглополовяща на 

ъгъл 

 

• Построяване на 

ъглополовяща на 

ъгъл 

• Приложение на 

теоремата-признак и 

теоремата-свойство 

при решаване на 

тестови задачи. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  22 Обобщение на темата „Еднакви 

триъгълници" 

Обобщение • Обобщаване на знанията от 

темата 

• Прилага знанията за 

еднаквост в практическа 

задача 

 • Систематизира 

знанията по темата. 

• Подготовка за 

проверка и оценка 

на знанията по 

темата. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  22 Тестове върху темата „Еднакви 

триъгълници" 

Контрол и 

оценка 

• Проверка и оценка на 

знанията на учениците 

 • Решаване на 

тестове върху 

темата "Еднакви 

триъгълници". 

• Оценка от 

решаване на 

тест. 

 

ТЕМА 5. НЕРАВЕНСТВА 

  

  23 Еквивалентни неравенства Упражнение • Знае теоремите за 

еквивалентност на 

неравенства 

• Умее да ги прилага 

 

• еквивалентни 

неравенства 

• Еквивалентни 

преобразувания на 

линейни 

неравенства. 

• Теореми за 

еквивалентност на 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 



 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

неравенства. 

• Прилагане на 

теоремите при 

решаване на 

неравенство 

 

  23 Линейно неравенство Упражнение • Знае понятието „линейно 

неравенство с едно 

неизвестно” 

• Умее да съобразява кога 

едно неравенство няма 

решение или всяко число е 

негово решение 

• линейно 

неравенство с едно 

неизвестно 

• нестроги линейни 

неравенства 

• Решаване на 

„линейно 

неравенство с едно 

неизвестно” 

• Съобразяване кога 

едно неравенство 

няма решение или 

всяко число е 

негово решение. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа. 

 

  24 Неравенства, свеждащи се до 

линейни 

Упражнение • Умее да решава неравенства, 

свеждащи се до линейни 

• Умее да определя вярност на 

съжденията „>; <; ; ” и на 

техните отрицания 

• не е >, не е < 

• не е повече, не е по-

малко 

• е най-много, е най-

малко 

• е поне 

• Решаване на 

неравенства, 

свеждащи се до 

линейни. 

• Определяне 

вярност на 

съжденията „>; <; ; 

” и на техните 

отрицания. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  24 Приложение на линейните 

неравенства 

Упражнение • Намира решения на неравен-

ства, удовлетворяващи 

определени условия 

 

 • Намиране на 

решения на 

неравенства, 

удовлетворяващи 

определени 

условия. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  25 Уравнения и неравенства Упражнение • Знае приликите и разликите 

между уравнения и 

неравенства 

 • Сравнение между 

уравнения и 

неравенства 

• Оценка от 

работа в 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа. 

 

  25 Неравенства между страни и 

ъгли в триъгълник 

Упражнение • Знае теоремите за 

неравенства между страни и 

• свойства на 

страните и ъглите в 

•  Приложение на 

теоремите за 

• Оценка от 

работа в 
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 Неравенство на триъгълника ъгли в триъгълник и ги 

прилага 

• Знае теоремите за 

неравенства между страни на 

триъгълника 

 

триъгълник неравенства между 

страни и ъгли в 

триъгълник. 

• Приложение на 

теоремата за 

неравенства между 

страни на  

триъгълник при 

решаване на задачи. 

час. 

  26 Обобщение на темата 

„Неравенства" 

Обобщение • Обобщаване на знанията от 

темата 

• Умее да използва 

неравенства при моделиране 

на ситуации 

 • Систематизира 

знанията по темата. 

• Подготовка за 

проверка и оценка 

на знанията по 

темата. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  26 Тест върху темата „Неравенства" Контрол и 

оценка 

• Проверка и оценка на 

знанията на учениците. 

 • Решаване на 

тестове върху 

темата 

„Неравенства". 

 

• Оценка от 

решаване на 

тест. 

 

ТЕМА 6. УСПОРЕДНИК 

  

  27 Успоредник Упражнение • Знае определението за 

успоредник и елементите му 

• Знае свойството на 

срещуположните страни в 

успоредника 

• Знае свойството на 

диагоналите в успоредника 

• Знае свойствата на ъглите в 

успоредника 

• Знае признаците и 

свойствата на успоредника 

 

• срещулежащи 

страни 

• срещулежащи ъгли 

• прилежащи страни и 

ъгли 

•  Приложение на 

теоремите-свойства 

на успоредник. 

• Приложение на 

теоремите-признаци 

на успоредник при 

решаване на задачи. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  27 Правоъгълник Упражнение • Знае определението за 

правоъгълник 

• Знае теоремите-признаци и 

теоремите-свойства на 

• правоъгълник 

• теореми-признаци 

• теореми-свойства 

• Приложение на 

теоремите-свойства 

и теоремите-

признаци на 

• Оценка от 

работа в 

час. 
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правоъгълник правоъгълник. 

• Решаване на 

задачи за 

доказателство. 

  28 Ромб Упражнение • Знае определението за ромб 

• Знае теоремите-признаци и 

теоремите-свойства на ромба 

и умее да ги прилага в задачи 

• ромб 

• теореми-признаци 

• теореми-свойства 

• Приложение на 

теоремите-свойства 

и теоремите-

признаци на ромб. 

• Решаване на 

задачи за 

доказателство. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  28 Квадрат Упражнение • Знае определенията за 

квадрат и свойствата на 

квадрата 

• Умее да прилага знанията за 

квадрат в задачи 

• квадрат 

 

• Решаване на 

задачи за квадрат. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  29 Тестове върху темата 

„Успоредник" 

Контрол и 

оценка 

• Проверка и оценка на 

знанията на учениците 

 • Решаване на 

тестове върху 

темата 

„Успоредник". 

• Оценка от 

решаване на 

тест. 

 

ТЕМА 7.  ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА 

  

  29 Организиране и представяне на 

данни. Построяване и 

интерпретиране на кръгови 

диаграми 

Упражнение • Умее да организира и 

представя данни 

• Знае да построява и 

интерпретира кръгови 

диаграми 

 

• централен ъгъл • Организиране и 

представяне на 

данни. 

• Построяване и 

интерпретиране на 

кръгови диаграми. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  30 Практически задачи върху 

темата „Елементи от вероятности 

и статистика" 

Преговор • Знае какво е вероятност на 

случайно събитие. 

• Умее да пресмята 

вероятност на случайно 

събитие  

• Умее да решава практически 

задачи върху темата 

• вероятност 
 

• Намиране на 

вероятност на 

случайно събитие 

като отношение на 

възможности. 

• Решаване на 

практически задачи 

върху темата 

„Елементи от 

вероятности и 

статистика" 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

  30 Тестове върху темата „Елементи Упражнение • Проверка и оценка на  • Решаване на • Оценка от  



 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

от вероятности и статистика" знанията на учениците тестове върху 

темата „Елементи 

от вероятности и 

статистика". 

решаване на 

тест. 

 31 Обобщение на темите „Еднакви 

триъгълници“, „Неравенства“, 

„Успоредник“ 

Обобщение   • Решаване на 

различни типове 

тестови задачи 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

 31 Обобщение на темите „Еднакви 

триъгълници“, „Неравенства“, 

„Успоредник“ 

Обобщение   • Решаване на 

различни типове 

тестови задачи 

• Оценка от 

работа в 

час. 

 

ТЕМА 8. ПОСТРОЕНИЯ С ЛИНИЯ И ПЕРГЕЛ 

  

  32 Построяване на триъгълник Упражнение • Умее да построява 

триъгълник по страна и два 

прилежащи ъгъла 

• Умее да построява 

триъгълник по страна и два 

ъгъла 

• Умее да построява 

триъгълник по три страни 

• Умее да построява 

равностранен и равнобедрен 

триъгълник 

• Умее да построява ъгъл 60°, 

30°, 15°, 45° 

 • Построяване на 

триъгълник по две 

страни и ъгъл 

между тях 

• Построяване на 

триъгълник по 

страна и два 

прилежащи ъгъла 

• Построяване на 

триъгълник по три 

страни 

• Оценка от 

работа в 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа. 

 

  32 Построяване на успоредник Упражнение • Умее да построява 

успоредник по дадени две 

съседни страни и ъгъл между 

тях 

• Умее да построява 

успоредник по дадени две 

съседни страни и диагонал 

 • Построяване на 

успоредник. 

• Оценка от 

работа в 

час. 

• Оценка от 

домашна 

работа. 

 

ИЗХОДНО НИВО 

 

  33 Решаване на тестове върху целия 

учебен материал 

Упражнение • Решава задачи върху целия 

учебен материал 
 • Решаване на 

тестове   
• Оценка от 

решаване на 

тест. 

 

  33 Решаване на тестове върху целия 

учебен материал 
Упражнение • Решава задачи върху целия 

учебен материал 
 • Решаване на 

тестове   
• Оценка от 

решаване на 

тест. 

 

  34 Решаване на тестове върху целия Упражнение • Решава задачи върху целия  • Решаване на • Оценка от  
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учебен материал учебен материал тестове   решаване на 

тест. 
  34 Решаване на тестове върху целия 

учебен материал 
Упражнение • Решава задачи върху целия 

учебен материал 
 • Решаване на 

тестове   

• Оценка от 

решаване на 

тест. 

 

  Резерв – 4 часа Упражнение      

  Бележка: По преценка на учителя част от резервните часове могат да се използват за подготовка за НВО (Национално външно 

оценяване).  
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Обучението в разширена подготовка е насочено към развиване и усъвършенстване на придобитите базисни 

знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет 

математика в часовете по общообразователна подготовка и с изграждане на отделни ключови компетентности на 

ученика. 

Учебната програма за разширена подготовка по математика за VI клас е разработена в съответствие с учебната 

програма за общообразователна подготовка по математика за VI клас, Закон за предучилищното и училищното 

образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015, Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. на МОН за учебния план, в сила от 

04.12.2015 г. и Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка. 

Чрез обучението по математика – разширена подготовка в VІ клас се цели затвърждаване и разширяване на 

знанията, придобити в общообразователната подготовка по учебния предмет. Въпреки повечето часове за упражнения 

в общообразователната подготовка, голяма част от учениците трудно усвояват математически знания, срещат 

затруднения при разбирането и прилагането им в конкретна ситуация. Останалите познавателни равнища са застъпени 

в минимална степен и допълнителната работа ще даде възможност за включване на повече дейности, свързани с 

анализиране, синтез и оценка. 

Непосредствена цел на обучението в разширена подготовка е учениците да решават задачи, изискващи 

многостъпкови стратегии, да умеят да подреждат и анализират данни, да преценяват и аргументират избор на 

математическо знание, да оценяват и да защитят резултатите и заключенията си. Акцент на учебната програма е 

формиране на умения за прилагане на математическите знанията в практиката чрез решаване на задачи, описващи 

реални ситуации. 

Темите и съответните математически компетентности като очаквани резултати от обучението следват 

формулираните в учебната програма за общообразователна подготовка по математика в VI клас, но чрез разширената 

подготовка се осигурява поддържане и надграждане. Повишава се сложността на предлаганите задачи, включването 

на изучаваните математически обекти в нови връзки. 

 

 

 

 

 

 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА 

 

Области на 

компетентности 

Знания, умения и отношения 

В резултат на обучението си ученикът: 

Числа. Алгебра  Сравнява рационални числа в практически задачи и извършва операциите 

събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване в многостъпкови 

числови изрази. 

 Опростява и пресмята изрази, съдържащи степени с цял показател. 

 Пресмята многостъпкови числови изрази в множеството на рационалните 

числа. 

 Решава линейни уравнения, изискващи няколко еквивалентни преобразувания. 

 Представя числа в стандартен запис и като точен квадрат. 

 Представя числа, записани в десетична бройна система, в бройна система с 

основа, различна от 10 и обратно. 

Фигури и тела  Прилага знанията за основните равнинни геометрични фигури (правилен 

многоъгълник, окръжност и кръг) в практически задачи. 

 Прилага знанията за права и правилна призма, правилна пирамида, прав 

кръгов цилиндър, прав кръгов конус в практически задачи. 

 Пресмята елементите на сфера и кълбо в практически задачи. 

 Прилага Питагорова теорема в практически задачи. 

Функции. 

Измерване 
 Прилага формулите за периметър и лице на правилен многоъгълник, дължина 

на окръжност и лице на кръг в практически задачи и за пресмятане на 

елементите на фигури, получени от дадените. 

 Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на права призма, правилна 

пирамида, прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус; лице на повърхнина на 

сфера и обем на кълбо в практически задачи. 

 

 

 

 



Логически 

знания 
 Прилага в практически задачи логическите знания и интерпретира в 

математически контекст логическите действия. 

 Преценява вярност и рационалност в практическа ситуация. 

 Образува отрицание на съждение в задачи с житейски контекст. 

Елементи от 

вероятности и 

статистика 

 Анализира възможностите за генериране на случайна извадка. 

 Анализира и синтезира информация, представена с текст, с графики, с таблици 

или с диаграми в практически задачи с конкретен контекст. 

Моделиране  Създава математически модел – числов израз или линейно уравнение на задачи 

от различни предметни области. 

 Прилага права и обратна пропорционалност в задачи, описващи житейски 

ситуации. 

 

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Теми 
Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 
Нови понятия 

1. Геометрични фигури и тела 

1.1. Приложение на 

формулата за дължина на 

окръжност 

1.2. Приложение на 

формулата за лице на кръг 

1.3. Лице на правилен 

многоъгълник 

1.4. Кабинетна проекция. 

Чертане на правилна 

призма в кабинетна 

проекция 

1.5. Правилна призма 

 Умее да прилага формулата за дължина на 

окръжност в практически задачи, изискващи 

анализиране и оценка на информация. 

 Умее да прилага формулата за лице на кръг в 

задачи, изискващи последователност от 

изчисления в определен контекст. 

 Умее да прилага формулата за лице на правилен 

многоъгълник в права и обратна задача и в 

многостъпкови задачи. 

 Разбира идеята за представяне на триизмерни 

обекти в равнината. Знае понятието „кабинетна 

Кабинетна 

проекция 



1.6. Правилна пирамида 

1.7. Прав кръгов цилиндър 

1.8. Прав кръгов конус 

1.9. Сфера и кълбо 

проекция“ и чертае правилна призма в кабинетна 

проекция. 

 Умее да прилага формулите за лице на 

повърхнина и обем на правилна призма, 

правилна пирамида, прав кръгов цилиндър и прав 

кръгов конус в практически задачи с определен 

контекст. 

 Умее да прилага знанията за лице на повърхнина 

и обем на геометричните тела за решаване на 

обратната задача. 

 Умее да прилага формулите за лице на 

повърхнина на сфера и обем на кълбо в 

определен контекст. 

2. Рационални числа 

2.1. Рационални числа 

2.2. Приложение на модул на 

рационално число 

2.3. Събиране и изваждане на 

рационални числа 

2.4. Намиране на неизвестно 

събираемо 

2.5. Умножение и деление на 

рационални числа 

2.6. Намиране на неизвестен 

множител 

2.7. Моделиране с числови 

изрази 

 Разбира понятието рационално число. Умее да 

изобразява рационални числа върху числова ос. 

 Прилага знанията за рационално число и 

абсолютна стойност в задачи, изискващи 

рационално смятане и в практически задачи. 

 Знае да събира и изважда рационални числа и 

прилага свойствата на събирането за рационално 

извършване на действията. 

 Умее да намира неизвестно събираемо и прилага 

знанията в конкретен контекст. 

 Знае да умножава и дели рационални числа и 

прилага свойствата на умножението за 

рационално извършване на действията. 

 Умее да намира неизвестен множител и прилага 

знанията в конкретен контекст. 

 



 Умее да представя реална ситуация чрез 

създаване на математически модел – числов 

израз. 

3. Степенуване 

3.1.  Степенуване. Числови 

изрази, съдържащи степени 

3.2. Свойства на 

степенуването 

3.3. Степен с цял показател 

3.4. Бройна система. 

Стандартен запис в 

десетична бройна система 

 Прилага знанията за степенуване и извършва 

изчисления в определен контекст. 

 Прилага свойствата на степенуването в 

многостъпкови задачи. 

 Прилага знанията за степен с цял показател в 

многостъпкови задачи. 

 Знае понятията „бройна система“ и „основа на 

бройна система“, приложението на двоична 

бройна система за компютърното представяне на 

информацията и прилага знанията за стандартен 

запис в десетична бройна система за оценка на 

ситуации. 

Бройна система, 

основа на 

бройната система, 

десетична бройна 

система, двоична 

бройна система 

4. Уравнения 

4.1. Решаване на уравнения, 

свеждащи се до вида ax + b 

= 0, (a ≠ 0) 

4.2. Моделиране с линейни 

уравнения 

 Разбира различните функции на знака „=“ в 

математиката. 

 Решава линейни уравнения, изискващи 

множество преобразувания. 

 Умее да представя реална ситуация чрез 

създаване на математически модел – линейно 

уравнение. 

Функции на знака 

„=“, линейно 

уравнение 

5. Пропорции 

5.1. Приложение на 

свойствата на пропорциите 

5.2. Права пропорционалност 

5.3.  Обратна 

пропорционалност 

 Прилага свойствата на пропорциите в 

практически задачи. 

 Умее да създава алгебричен модел на 

функционална връзка, изразяваща права или 

обратна пропорционалност. 

 Прилага знанията за права и обратна 

пропорционалност в практически задачи. 

Просто тройно 

правило 



 Прилага знанията за графиките на права и 

обратна пропорционалност за анализ и оценка на 

данни. 

6. Елементи от вероятности и 

статистика 

6.1. Множества. Вероятност 

на случайно събитие 

6.2. Средноаритметично 

6.3. Организиране и 

представяне на данни 

 Прилага знанията за множества в задачи с 

определен контекст. 

 Прилага знанията за вероятност на случайно 

събитие в практически задачи. 

 Прилага знанията за средноаритметично в задачи 

с определен контекст. 

 Умее да анализира статистическа ситуация, 

изискваща интерпретиране на данните спрямо 

средноаритметично. 

 Умее да пренася данни от един източник на друг, 

анализира и оценява данните. 

Извадка 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В 
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА 

 

 
Традиционно в обучението по математика се прилага сумативно оценяване, което акцентира върху постигане 

на очакваните резултати и категоризира постиженията на учениците, но в часовете за разширена подготовка е 

подходящо прилагането и на формиращо оценяване, изискващо обратна връзка от учителя, самооценка в 

определени ситуации, изработване на портфолио на ученика от проекти, практически задачи, домашни работи и 

тестове. 

 



Тъй като темите по математика – общообразователна подготовка и математика – разширена подготовка са 

свързани и се разглеждат паралелно, времето на завършване на разделите съвпада. Това налага провеждането на 

контролните работи по математика – разширена подготовка да бъда организирано така, че да не съвпада с 

провеждането на контрола и оценката в общообразователната подготовка. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ 

ВРЪЗКИ 

 

Практически дейности, които могат да се реализират в класната стая: 

 Извършване на аритметични действия с помощта на калкулатор при съблюдаване на реда на операциите, 
развиващо математическите и дигиталните компетентности. 

 Извършване на измервания върху предмети или модели с форма на изучаваните фигури и тела и пресмятането 
на техните обеми и лица на повърхнини, изграждащо математическа компетентност, основни компетентности в 
областта на природните науки и технологиите. 

 Чертаене на геометрични фигури върху квадратна мрежа, подпомагащо ориентирането по географска карта. 

 Чертаене на пространствени тела, развиващо пространствено ориентиране и подпомагащо придобиване на 
компетентности в областта на изобразителното изкуство. 

 Използване на софтуер за чертане на таблици, диаграми и графики, насочено към развитие на дигиталните 
компетентности. 

 

Развиване на компетентности, които са косвено свързани с математическата грамотност: 

 Дигитална компетентност – представяне на презентации, решаване на задачи, използвайки компютър, чертане 
на геометрични фигури и тела чрез софтуерни продукти. 

 Езикова компетентност – усвояване на правилен, точен и лаконичен математически изказ при спазване на 
нормите в българския език; представяне на интересни факти, свързани с математици или открития в областта на 
математиката; големият брой практически задачи също подпомага развиването на функционална грамотност на 
учениците. 

 Социални и граждански компетентности – формулиране на математически задачи, свързани с актуален социален 
или граждански проблем, приложение на математически знания за изучаването и решаването му и тълкуване на 
получените резултати. 



 Инициативност, активност и критично мислене – прилагане на математически знания в задачи, насочени към 
развитие на умения за представяне на резултати от собствената работа. 

 Умения за учене – използване на фактически знания за придобиване на нови знания и постигане на 
дидактическите цели чрез формулиране на проблеми с езика на математиката, тълкуване на резултати от гледна 
точка на математиката и представяне на резултатите, както и чрез разработка на проект. 

 Културни ценности и умения за изразяване чрез творчество – прилагане на придобитите математически знания 
в задачи, свързани с български и световни културни ценности (например различни археологически и 
архитектурни забележителности в темата Геометрични фигури и тела и Питагорова теорема). 

 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт – интерпретиране на 
данни, свързани със спортни постижения и здравословен начин на живот в математически контекст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: Годишно тематично разпределение на учебното съдържание 

 

№ Тема Вид Срок 

1 Десетични и обикновени дроби ОС  

2 Част от число. Процент. ОС  

3 Геометрични фигури и тела ОС  

4 Геометрични фигури и тела ОС  

5 Окръжност. Дължина на окръжност УПР  

6 Кръг. Лице на кръг УПР  

7 Лице на многоъгълник УПР  

8 Тест -  окръжност ,кръг и многоъгълник ПК  

9 Лице на повърхнина на призма УПР  

10 Обем на права призма УПР  

11 Лице на повърхнина на правилна пирамида УПР  

12 Обем на правилна пирамида УПР  

13 Упражнение УПР  

14 Контролна работа въпху ръбести тела УПР  

15 Лице на повърхнина на цилиндър ПК  

16 Обем на цилиндър УПР  

17 Лице на повърхнина на конус УПР  

18 Обем на конус УПР  

19 Сфера. Лице на сфера УПР  

20 Кълбо. Обем на кълбо УПР  

21 Контролна работа въпху валчести тела ПК  

22 Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните 
числа 

УПР  

23 Противоположни числа. Абсолютна стойност на рационално число УПР  

24 Сравняване на рационални числа УПР  

25 Събиране на рационални числа УПР  

26 Свойства на събирането УПР  



27 Упражнение върху събиране УПР  

28 Изваждане на рационални числа УПР  

29 Разкриване на скоби, пред които има – или +. Алгебричен сбор УПР  

30 Намиране на неизвестно събираемо УПР  

31 Събиране и изаваждане на рационални числа. УПР  

32 Умножение на рационални числа УПР  

33 Деление на рационални числа. Свойства УПР  

34 Действия с рационални числа ПК  

35 Декартова координатна система. Координати на точка УПР  

36 Декартова координатна система. Построяване на симетрични точки УПР  

37 Контролна работа ПК  

38 Действие степенуване с естествен степенен показател. Умножение на 
степени с равни основи 

УПР  

39 Деление на степени с равни основи. Степенуване на произведение и 
частно Степенуване на степен 

УПР  

40 Степен с нулев и цял показател УПР  

41 Стандартен запис на числата. Питагорова теорема УПР  

42 Решаване на уравнение от вида ax + b = 0. Правила за решаване на 
уравнения 

УПР  

43 Моделиране с уравнение от вида ax + b = 0 УПР  

44 Моделиране с уравнение от вида ax + b = 0 УПР  

45 Пропорция Основно свойство на пропорциите. Намиране на 
неизвестен член на пропорция 

УПР  

46 Контролна работа ПК  

47 Обратна пропорционалност. Графика на обратна пропорционалност УПР  

48 Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие УПР  

49 Средно аритметично на числа УПР  

50 Организиране и представяне на данни УПР  

51 Организиране и представяне на данни УПР  
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І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 

Брой часове 

Седмично Годишно(34учебни седмици) 

1,5 часа 51часа 

 

Учебната програма за разширена подготовка по математика за V 

клас е разработена в съответствие с учебната програма за 

общообразователна подготовка по математика за V клас (закон за 

предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 

13.10.2015; наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. на МОН за учебния план, в 

сила от 04.12.2015 г.; Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за  

общообразователната подготовка). 

 

 

 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, 

РАЗШИРЕНАПОДГОТОВКА 

 подкрепа при формирането на базисните знания, умения и 

отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите 

от обучението 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;  

 формиране на умения за прилагане на знанията и уменията в 

практиката. 

 

III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Глобалните теми и съответните математически компетентности като 

очаквани резултати от обучението следват формулираните в 

общообразователното обучение по математика в V клас, но чрез 

разширената подготовка се осигурява поддържане и  надграждане. 

Повишава се сложността на предлаганите задачи, включването на 

изучаваните математически обекти в нови връзки. Увеличават се 

занимателните и игровите елементи, разглежданите практически 

проблеми. 

 

IV. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 

ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Планирани са четири писмени едночасови контролни работи.  

Текуща оценка се поставя върху устно, писмено, практическо или 

комбинирано изпитване. 

Оценки се поставят за работа в час, изпълнение на домашна работа, 

работа по проект и др. 

 

 



V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Области на 

компетентности 

Знания, умения и отношения 
 

Числа. Алгебра 

 
 Сравнява, извършва действията събиране, изваждане, 

умножение и деление с дробни числа;  

 закръглява десетични дроби с определена точност;  

 пресмята числови изрази, съдържащи до четири 

действия в множеството на положителните рационални 

числа и нулата. 

 

Фигури и тела 

 
 познава видовете четириъгълници, знае техните 

елементи, някои техни свойства и признаци и умее да ги 

прилага;  

 познава куб и правоъгълен паралелепипед, знае 

елементите и развивките им. 

 

Функции. 

Измерване 

 

 прилага формулите за обиколка и лице на триъгълник и 

видовете четириъгълници;  

 прилага формулите за лице на повърхнина и обем на куб 

и правоъгълен паралелепипед;  

 знае връзките между кратни и производни на мерните 

единици и умее да преминава от една мерна единица в 

друга. 

 

Логически знания 

 
 

 разбира на конкретно ниво смисъла на логическите 

съюзи „и”, „или”, „ако..., то...”, отрицанието „не” и на 

релациите „следва” и „еквивалентност”;  

 преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация 

и умее да обосновава изводи;  

 образува на конкретно ниво отрицание на съждение . 

 

Елементи от 

вероятности и 

статистика 

 

 

 разчита, използва и интерпретира информация, 

представена с текст, с графики, с таблици или с 

диаграми;  

 сравнява информация при свързани множества от данни. 

Моделиране  моделира с дробни числа и числов израз; 

 знае понятието процент и умее да представя и намира 

определено количество по различни начини;  

 Знае понятието лихва и го прилага в задачи;  

 оценява и интерпретира съдържателно получен при 

моделиране резултат, прави прогнози.  

 

 



VI. КОМПЕТЕНТНОСТИ   КАТО   ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ, 

ДЕЙНОСТИ  И  МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

Ключови 

компетентности 

Дейности и междупредметни връзки 

Компетентности в 

областта на българския 

език  

 четене с разбиране на математически 

текстове, свързани с дробни числа, видове 

четириъгълници, куб и правоъгълен 

паралелепипед; 

 записване на дробни числа; 

 четене с разбиране на приложни задачи, 

обясняване на получени резултати; 

 описание на обекти или процеси.  

 

Умения за общуване на 

чужди езици  
 запис на мерни единици; 

Математическа 

компетентност и основни 

компетентности в 

областта на природните 

науки и на технологии  

 сравняване на количества;  

 пресмятане на числови изрази с дробни 

числа; 

 решаване на приложни задачи; 

 извършване на измервания; 

 построяване на изучаваните фигури и тела, 

изчисляване на обиколка, лице и обем; 

 преминаване от една мерна единица в друга. 

 решаване на логически задачи за откриване 

на отношения, връзки, зависимости, 

закономерности. 

Дигитална 

компетентност  
 използване на калкулатор и специализирани 

учебни ресурси за изчисление;  

 построяване на триъгълник и видове 

четириъгълници във виртуална квадратна 

мрежа; 

 решаване на задачи във виртуални 

образователни среди. 

Умения за учене   усвояване на правила и алгоритми;  

 търсене на информация в учебник, помагало, 

медии; 

 проверка на резултат;  

 използване на информация, представена чрез 

текст, рисунка и схема;  

 откриване на възможности за преодоляване 

на трудности в ученето както самостоятелно, 

така и в групи; 

 демонстриране на логически умения при 

изразяване на аргументи и разсъждения;  

. 



Социални и граждански 

компетентности  
 събиране на данни и съставяне на задачи, 

свързани със семейството и училището, 

професиите, празниците и др.;  

 екипно решаване на задачи;  

 споделяне на идеи и резултати; 

 възпитаване на толерантност към грешките на 

другите. 

Инициативност и 

предприемчивост  
 решаване на практически задачи от областта 

на икономиката. 

 

Културна компетентност 

и умения за изразяване 

чрез творчество  

 откриване на геометрични фигури и 

закономерности в произведения на 

изобразителното изкуство; 

 създаване на композиции с геометрични 

фигури и тела;  

 изработване на модели на изучаваните 

фигури и тела с различни средства;  

 представяне на математически обекти с 

математически етюди; 

 участие в подготовката и провеждането на 

тържества с математическа насоченост. 

Умения за подкрепа на 

устойчивото развитие и 

за здравословен начин на 

живот и спорт. 

 съставяне и решаване на текстови задачи, 

насочващи към рационално хранене и 

опазване на околната среда; 

 търсене и оценяване на данни, подпомагащи 

здравословен начин на живот. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Годишно тематичноразпределение на учебното 

съдържание 

 

Седм. Срок Тема 
Брой 

часа 
Бележки 

1   Естествени числа. Действия с естествени 

числа. Аритметични ребуси  
 

 

2  Решаване на текстови задачи   

3  Делимост на числата. Свойства   

4  Признаци за делимост на 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10   

5  Прости и съставни числа   

6  Общи делители и общо кратно   

7  Делимост на числата - общи задачи   

8  Тест „Делимост“   

9  Обикновена дроб. Свойство на 

обикновените дроби 
 

 

10  Привеждане на обикновени дроби към общ 

знаменател. Сравняване 
 

 

11  Събиране и изваждане на обикновени 

дроби с равни знаменатели 
 

 

12  Събиране и изваждане на обикновени 

дроби с различни знаменатели 
 

 

13  Смесени числа. Събиране и изваждане на 

смесени числа 
 

 

14  Умножение на обикновени дроби. Свойства 

на умножението 
 

 

15  Реципрочна дроб. Деление на обикновени 

дроби 
 

 

16  Тест „Обикновени дроби“   

17  Десетични дроби. Сравняване на десетични 

дроби 
 

 

18  Събиране и изваждане на десетични дроби   

19  Събиране и изваждане на десетични дроби. 

Текстови задачи 
 

 

20  Умножение на десетични дроби   

21  Деление на десетична дроб с естествено 

число 
 

 

22  Деление на десетични дроби   

23  Намиране на неизвестен множител, делимо 

и делител 
 

 



24  Десетични дроби (обобщение) 

Тест „Десетични дроби“ 
 

 

25  Превръщане на обикновена дроб в  

десетична дроб. Безкрайна периодична 

десетична дроб. Закръгляване. 

 

 

26  Част от число. Намиране на число по 

дадена негова част 
 

 

27  Текстови задачи за процент. Намиране на 

процент от число. Намиране на число по 

даден процент от него 

 

 

28  Сбор и разлика на отсечки   

29  Лице на триъгълник   

30  Лица на равнинни фигури   

31  Тест „Геометрия“ 

Куб 
 

 

32  Правоъгълен паралелепипед   

33  Годишен преговор   

34  Задачи от математически състезания   

 



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ 
град Стара Загора, община Стара Загора 

 
 
 

Утвърдил:   

 

 
 
 
 

Г О Д И Ш Н О   (Т Е М А Т И Ч Н О)  

П Л А Н И Р А Н Е  

 
 

 
на часовете по математика 

(разширена подготовка) 
                                              
                                     

VII клас 

Учебна 2021/2022 година 
 

36 учебни седмици 
2 час седмично 

72 часа годишно 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготвил:                                                             
Нейко Иванов  ……………………… 
Учител по математика         

                                                 в V ОУ „Митьо Станев“ 

Учебна 
седмица 

Тема Вид Бележки 

DIMITRINKA PEEVA 
YOVCHEVA

Digitally signed by DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA 
Date: 2021.09.23 13:25:19 +03'00'



  Общи задачи върху учебния материал за 6 клас УПР   

1 Общи задачи върху учебния материал за 6 клас УПР   

2 
Рационален израз. Променливи и постоянни 
величини УПР   

2 Числена стойност на израз УПР   

  Действия с едночлени УПР   

  Действия с едночлени УПР   

  Събиране, изваждане и умножение на многочлени УПР   

  Събиране, изваждане и умножение на многочлени УПР   

  Тъждествата (a ± b)² = a² ± 2ab + b². УПР   

5 Тъждествата (a ± b)² = a² ± 2ab + b². УПР   

  Формули за съкратено умножение. УПР   

  Формули за съкратено умножение. НЗ   

  Разлагане чрез формулите за съкратено умножение УПР   

  Разлагане чрез формулите за съкратено умножение УПР   

  
Разлагане чрез комбинирано използване на 
различни методи. УПР   

  
Разлагане чрез комбинирано използване на 
различни методи. УПР   

9 Общи задачи върху темата „Цели изрази" УПР   

9 ТЕСТ ПК   

  Линейни уравнения. УПР   

  Линейни уравнения. УПР   

11 Уравнения , свеждащи се до линейни УПР   

11 Уравнения , свеждащи се до линейни УПР   

12 Задачи от движение и задачи от работа УПР   

12 Задачи от движение и задачи от работа УПР   

13 Прим.тест НВО УПР   

13 Прим.тест НВО УПР   

  
Съседни ъгли, противоположни ъгли. 
Перпендикулярни прави. УПР   

  
Съседни ъгли, противоположни ъгли. 
Перпендикулярни прави. УПР   

15 Признаци за успоредност на две прави УПР   

15 Признаци за успоредност на две прави УПР   

16 
Аксиома за успоредните прави. Свойства на 
успоредните прави УПР   

16 
Аксиома за успоредните прави. Свойства на 
успоредните прави УПР   

17 
Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на 
триъгълник УПР   

17 
Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на 
триъгълник УПР   

18 
Обобщение на темата „Основни геометрични 
фигури" УПР   

18 Тест върху темата „Основни геометрични фигури" ПК   



  
Първи признак за еднаквост на триъгълници. 
Упражнение УПР   

  
Първи признак за еднаквост на триъгълници. 
Упражнение УПР   

  
Първи и втори признак за еднаквост на 
триъгълници. УПР   

20 
Първи и втори признак за еднаквост на 
триъгълници. УПР   

  Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. УПР   

21 Симетрала на отсечка. УПР   

  Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°. УПР   

  
Медиана към хипотенузата в правоъгълен 
триъгълник. УПР   

  Ъглополовяща на ъгъл. Упражнение УПР   

  
Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен 
триъгълник НЗ   

24 Общи задачи на темата „Еднакви триъгълници" Тест УПР   

24 „Еднакви триъгълници" Тест ПК   

  Линейни неравенства с едно неизвестно УПР   

  Линейни неравенства с едно неизвестно УПР   

  Неравенства. УПР   

  Неравенства. УПР   

  Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. УПР   

  Неравенство на триъгълника. УПР   

28 Общи задачи на темата „Неравенства" УПР   

28 „Неравенства" Тест ПК   

  Успоредник. УПР   

  Успоредник. УПР   

  Видове успоредници. УПР   

  Видове успоредници. УПР   

  Общи задачи върху темата „Успоредник" УПР   

31 Контролна работа ПК   

  
Организиране и представяне на данни. Построяване 
и интерпретиране на кръгови диаграми УПР   

32 
Общи задачи от темата „Елементи от вероятности и 
статистика” УПР   

33 Подготовка за Национално външно оценяване УПР   

33 Подготовка за Национално външно оценяване УПР   

34 Тест по формата на НВО УПР   

34 Тест по формата на НВО УПР   

  Тест с решения УПР   

  Тест с решения УПР   

36 Построяване на успоредник. УПР   

36 Построяване на триъгълник по три страни УПР   
 


